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“Quantidade alguma de ardor ou de entusiasmo pode competir com 

aquilo que um homem pode armazenar em seu fantasmagórico 

coração” (FITZGERALD, 1980, p.119). 



RESUMO 

 

 

Apresentamos aqui uma pesquisa em Psicologia Social Crítica, a qual objetivou o estudo das 

identidades masculinas a partir da narrativa de história de vida de um homem autuado pela 

Lei Maria da Penha na cidade de Fortaleza, Ceará. Consideramos para o seu tecimento o 

aumento dos índices de violência com base em gênero nos últimos anos no Brasil. A partir 

das discussões sobre esse fenômeno, percebemos que grande parte dos estudos sobre 

violência de gênero aponta para a situação de vulnerabilidade e desvantagem 

social/simbólica enfrentada pelas mulheres em diversas instituições sociais. Contudo, são 

mínimas as investigações sobre os homens envolvidos em atos de violência dessa ordem, 

fato que parece contribuir para a manutenção de estigmas e práticas punitivas sobre esses 

sujeitos. Portanto, este estudo buscou ampliar a análise sobre o tema dos homens autores de 

violência de gênero, explorando a compreensão das identidades – como metamorfose – dos 

homens envolvidos no fenômeno, tendo como objetivo geral compreender como se dá a 

narrativa de história de vida de um homem autor desses atos na cidade de Fortaleza. Para a 

realização da investigação, optamos pela pesquisa de caráter qualitativo e o método de 

narrativas de história de vida para contemplar a história de um homem nomeado aqui e 

somente aqui de Ítalo Bóreas, o qual foi atendido pelo Núcleo de Atendimento ao Homem 

Autor de Violência contra a Mulher, vinculado à Vara de Execução de Penas e Medidas 

Alternativas e Habeas Corpus na cidade de Fortaleza-Ceará. As análises desta história de 

vida tiveram como eixo central o sintagma identidade-metamorfose-emancipação a partir 

das contribuições de Antônio Ciampa, Aluísio Lima e Juracy Almeida, promovendo um 

diálogo com autoras e autores contemporâneos nos campos da psicologia, sociologia e 

filosofia críticas. Como resultado das análises, tecemos três capítulos refletindo sobre os 

cenários da vida de Ítalo Bóreas, bem como os atravessamentos das diversas violências ao 

longo de sua vida. Foram considerados os atravessamentos pessoais, familiares, 

institucionais, jurídico-legais e relacionais para a confecção de cenários nos quais a 

perpetração da violência de gênero pode ter sido corroborada, questionada e possivelmente 

superada na composição de personagens e suas expressões de masculinidades na vida de 

Ítalo Bóreas ao longo do tempo. Essa discussão, portanto, intentou contribuir para o avanço 

na compreensão e enfrentamento da crescente perpetração da violência de gênero no Brasil, 

promovendo discussões e reflexões sobre o atual campo de estudos sobre masculinidades e 

violência, tensionando propostas reflexivas sobre as práticas com homens para além de uma 



perspectiva intimista e culpabilizante dos sujeitos, buscando contribuir para uma análise 

social mais ampla que ponha em questão os cenários sociais e de sociabilidade para a 

perpetuação da violência de gênero no exercício da masculinidade hegemônica.  

 

Palavras-chave: Identidade-metamorfose-emancipação. Violência de Gênero. Homens. 

Masculinidades. Psicologia Social Crítica. 

  



ABSTRACT  

 

We present here a research in Critical Social Psychology, which aimed at the study of 

masculine identities from the narrative to life history of a man punished by the Maria da 

Penha Law in the city of  Fortaleza, Ceará. We consider the increase in the rates of violence 

based on gender in recent years in Brazil. From the discussions about this phenomenon, we 

noticed that most of the studies on gender violence point to the situation of vulnerability and 

social / symbolic disadvantage faced by women in various social institutions. Yer, research 

on men involved in acts of violence of this order is minimal, a fact that seems to contribute 

to the maintenance of stigma and punitive practices on these subjects. Therefore, this study 

aimed to improve the analysis of the topic of the authors men of gender violence, exploring 

the understanding of identities - as metamorphosis - of the men involved in the phenomenon 

with the overall objective to understand how is the life story narrative of a author of these 

acts in the city of Fortaleza. To carry out the research, we chose the qualitative research and 

the method of life story narratives to contemplate the story of a man named here Italo Boreas, 

which was attended by the Center for Attention to Violence Author man against Women, 

linked to the Court of Execution of Penalties and Alternative Measures and Habeas Corpus 

in the city of Fortaleza-Ceará. The analysis of this life story had as its central axis the phrase 

identity-metamorphosis-emancipation from the contributions of Antonio Ciampa, Aluísio 

Lima and Juracy Almeida, promoting a dialogue with authors and contemporary authors in 

the fields of psychology, sociology and philosophy criticism. As a result of the analyzes, we 

weave three chapters reflecting on the scenarios of the life of Italo Boreas, as well as the 

crossings of the diverse violences throughout his life. Personal, family, institutional, 

juridical-legal and relational crossings were considered in the creation of scenarios in which 

the perpetration of gender violence may have been corroborated, questioned and possibly 

overcome in the composition of characters and their expressions of masculinities in the life 

of Ítalo Boreas over time. This discussion thus brought contribute to the advancement in 

understanding and addressing the growing perpetration of gender violence in Brazil, 

promoting discussion and reflection on the current field of studies on masculinities and 

violence, tensing reflective proposals about practices with men beyond an intimist and guilty 

perspective of the subjects, seeking to contribute to a broader social analysis that calls into 

question the social and sociability scenarios for the perpetuation of gender violence in the 

exercise of hegemonic masculinity. 

 



Keywords: Identity-metamorphosis-emancipation. Gender Violence. Men. Masculinities. 

Critical social psychology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

  

Presentamos aquí una investigación en Psicología Social Crítica, la cual objetivó el estudio 

de las identidades masculinas a partir de la narrativa de la historia de vida de un hombre 

detenido por la Ley Maria da Penha en la ciudad de Fortaleza, Ceará. Consideramos para su 

elaboración el aumento de los índices de violencia de género en los últimos años en Brasil. 

A partir de las discusiones sobre este fenómeno, percibimos que gran parte de los estudios 

sobre violencia de género apunta a la situación de vulnerabilidad y desventaja 

social/simbólica enfrentada por las mujeres en diversas instituciones sociales. Sin embargo, 

son mínimas las investigaciones sobre los hombres envueltos en esos actos de violencia, 

hecho que parece ayudar al mantenimiento de estigmas y prácticas punitivas sobre esos 

sujetos. De ese modo, este estudio buscó ampliar el análisis sobre el tema de los hombres 

autores de violencia de género, explorando la comprensión de las identidades - como 

metamorfosis - de los hombres envueltos en el fenómeno, teniendo como objetivo general 

comprender cómo se da la narrativa de historia de vida de un hombre autor de esos actos en 

la ciudad de Fortaleza. Para la realización de la investigación, elegimos la investigación de 

carácter cualitativo y el método de narrativas de historia de vida para contemplar la historia 

de un hombre, aqui llamado de Ítalo Bóreas, el cual fue asistido por el Núcleo de Atención 

al Hombre Autor de Violencia contra la Mujer, vinculado a la Vara de Ejecución de Penas y 

Medidas Alternativas y Habeas Corpus en la ciudad de Fortaleza-Ceará. Los análisis de esta 

historia de vida tuvieron como eje central el sintagma identidad-metamorfosis-emancipación 

a partir de las contribuciones de Antonio Ciampa, Aluísio Lima y Juracy Almeida, 

promoviendo un diálogo con autoras y autores contemporáneos en los campos de la 

psicología, sociología y filosofía críticas. Como resultado de los análisis, tecleamos tres 

capítulos reflexionando sobre los escenarios de la vida de Ítalo Bóreas, así como los 

atravesamientos de las diversas violencias a lo largo de su vida. Se consideraron los 

atravesamientos personales, familiares, institucionales, jurídicos y relacionados para la 

confección de escenarios en los cuales la perpetración de la violencia de género pudo haber 

sido corroborada, cuestionada y posiblemente superada en la composición de personajes y 

sus expresiones de masculinidades en la vida de Ítalo Bóreas a lo largo del tiempo. Esta 

discusión, por lo tanto, intentó contribuir al avance en la comprensión y enfrentamiento de 

la creciente perpetración de la violencia de género en Brasil, promoviendo discusiones y 

reflexiones sobre el actual campo de estudios sobre masculinidades y violencia, tensando 

propuestas reflexivas sobre las prácticas con hombres más allá de una perspectiva intimista 



y culpabilizante de los sujetos, buscando contribuir a un análisis social más amplio que 

ponga en cuestión los escenarios sociales y de sociabilidad para la perpetuación de la 

violencia de género en el ejercicio de la masculinidad hegemónica. 

 

Palabras clave: Identidad-metamorfosis-emancipación. Violencia de Género. Hombres. 

Masculinidades. Psicología Social Crítica. 
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PRÓLOGO: O QUE ME IMPLICA, O QUE ME MOVE 

 

“Só uso a palavra para compor meus silêncios” 

(Manuel de Barros) 

 

Figura 1. Longes de Mim 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos1, (2018)                     

 

 

Por vezes, busco refletir sobre as contingências da minha entrada no mestrado 

acadêmico em Psicologia e as implicações que me trouxeram ao tema “homens autores de 

violência de gênero”. Confesso que me vêm mais questões que conclusões. Entretanto, nesse 

exercício, faço uma retomada narrativa de mim mesmo e do meu olhar como homem sobre 

                                                           
1 Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, mais conhecido como Herlon Marvin é psicólogo e desenhista 

sobralense. Desenvolve, dentre outros projetos, um trabalho visual primoroso abordando as temáticas de gênero 

e masculinidade. Com um traço próprio, faz referências regionais da construção das masculinidades, busca 

expressar em seus “rabiscos” – expressão que o próprio artista usa para nomear suas obras – o corpo e suas 

dores, afetos e atravessamentos. Com uma linguagem marcante, aborda temáticas como violência, sofrimento 

e desesperanças em um belo contraste a esperança, serenidade e organicidade humana. A anatomia poética, 

tema de uma sessão de seus desenhos, compreende essa profunda relação entre o corpo e as relações de gênero.       
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as masculinidades. Percebo que as minhas inquietações se dão frente a concepções 

enrijecidas sobre “o que é ser um homem”.  

Minha história de vida traz sentidos diversos sobre os alinhamentos desta 

pesquisa e os venho assimilando até o momento final desta escrita. Nasci em uma família de 

origem cearense, maranhense e paraibana. A cultura nordestina foi marcante na minha 

formação e com ela, o patriarcado e a noção de virilidade. Entretanto, as imagens de 

mulheres fortes também me marcaram, tanto na família paterna quanto materna.   

Meus pais tiveram três filhos homens, dentre os quais eu sou o terceiro. Uma 

família eminentemente cristã, aliás, eu sou cristão. Então, a tradição no seio familiar me fez 

entrar em contato, desde cedo, com a ordem eclesiástica e doutrinária da igreja. E assim, tive 

uma formação com base nos fundamentos cristãos para a composição de um “caráter 

masculino” espelhado na pessoa de Jesus Cristo e nos patriarcas da igreja. Essas questões 

sempre foram eixo central na minha constituição subjetiva, na minha identidade. Todavia, 

minha leitura das escrituras bíblicas discordava de alguns argumentos com os quais convivi 

acerca da naturalização da preeminência masculina sobre as mulheres e o silêncio diante de 

desigualdades e violências, ecoando “burburinhos” em meus pensamentos sobre os temas. 

Juntamente, com os credos, as inquietações e buscas teóricas tem como cenário 

minha educação familiar. Mensagens como “cabra macho chora, mas chora grosso” tiveram 

que ser processadas e ruminadas durante toda a minha infância, ecoando ainda hoje. Desse 

modo, essa preocupação com “modelos de masculinidade” foram parte da minha história. 

Entretanto, com o passar dos anos fui entrando em contato com outros modelos de 

masculinidades e feminilidades e até as relações que gênero que constituem minha vida 

pessoal passaram a ter uma flexibilidade maior, abrindo espaços de discussão e superações 

de desigualdades antes naturalizadas. 

Interessante resgatar alguns elementos do meu processo histórico e olhar para 

episódios da minha infância e início da adolescência, quando não me considerava um menino 

“brigão”, porque frente aos colegas eu era o mais novo. Eu não gostava de lutar ou me meter 

em brigas com os mais fortes ou mais velhos que eu, por medo de apanhar, mas não perdia 

a oportunidade de dar uns tapas ou beliscões nos meus amigos e amigas mais novos ou com 

a mesma força física que eu. Às vezes, não entendia porque eu agia assim e me arrependia 

depois. Ao mesmo tempo, o garoto calmo que eu representava na maioria das vezes dava 

espaço para agressividade quando parentes mais próximos caçoavam de mim, afinal eles não 

poderiam revidar em uma criança. Muitas das minhas cenas de agressividade quando mais 
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novo têm muita relação com a construção da masculinidade e suas relações com a violência. 

Nesse olhar retrospectivo, então, posso compreender mais ainda meu interesse por essa 

temática.  

Diante desses estereótipos de masculinidade, muitas questões surgiram sobre “o 

que seria ser um homem”. O interesse por questionar afirmações como “todo homem é 

violento, todo homem é um agressor em potencial etc.” foi sendo desenvolvido desde o início 

da minha graduação em Psicologia no ano de 2009. Antes mesmo de “cair de paraquedas” 

no campo da pesquisa com gênero, algumas questões me inquietavam bastante em minhas 

andanças pelos corredores da Universidade. “Afinal, o que é ser homem? O que é masculino? 

O que é feminino? Por que os homens, necessariamente, são considerados violentos? Por ser 

homem, sou violento?” Questionava eu.  

Perguntas de um jovem estudante, na época com dezoito anos, que se encontrava 

impelido na “descoberta de si” e de “seu lugar no mundo”. Tais questões autorreferenciais 

foram sendo fortalecidas no diálogo com pares e professores. Muitos encontros, que a priori 

pareceram ao acaso, levaram a desfechos que – hoje eu entendo – respondiam às inquietações 

e perguntas que eu me fazia ao longo desses percursos.  

No final do meu terceiro ano acadêmico, fui convidado para ser bolsista de 

iniciação científica, função esta que me oportunizaria estudar dois teóricos que admirava na 

época, Merleau-Ponty e Foucault. Com avidez iniciei meus estudos sobre a Síndrome 

Lipodistrófica em pessoas convivendo com HIV a partir dos referidos autores.  

Todavia, por questões burocráticas, migrei para a pesquisa “oficial” do 

laboratório de pesquisa chamada “Sobre o Poder Feminino: uma investigação 

fenomenológica sobre o reconhecimento do poder da mulher entre casais de Fortaleza (CE)” 

coordenada pelo professor Georges Boris e, assim, comecei a estudar uma área que nem 

sequer imaginava que existia: “Gênero”.  

Pois bem, segui por dois anos estudando gênero a partir das contribuições de 

Simone de Beauvoir e Joan Scott e, principalmente, em paralelo, a fenomenologia 

existencial de Jean-Paul Sartre. As atividades no laboratório de pesquisa me levaram ao 

conhecimento dos estudos de gênero e sexualidade e me aproximaram, mais ainda, das 

relações de gênero nas famílias e casais. Em paralelo a isso, tive a oportunidade de ler o livro 

“Falas de Homens” escrito pelo então orientador, sendo um grande material influenciador 

no conhecimento sobre estudos com homens e masculinidades.  
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Neste período, pude me aproximar da pesquisa “Os múltiplos contornos do 

Corpo Vivido na Disfunção Erétil: uma Perspectiva Fenomenológica, desenvolvida por 

Fabiana De Zorzi. Este encontro trouxe para mim aprendizados preciosos sobre ética, rigor 

na pesquisa e manejo dos contratempos ao longo do percurso, bem como demonstrou a 

necessidade do mergulho no objeto de estudo e nas implicações políticas que o mestrado 

acarreta. 

Até então, não tinha ideia que os estudos com homens eram um campo já 

consolidado. Todavia, em uma visita ao campus da Unifor, o professor Henrique Nardi, em 

uma conversa aberta, apresentou vários projetos que abordavam homens e suas interfaces 

entre saúde e gênero, dando-me uma visão mais abrangente do campo de estudos e 

despertando minha curiosidade para a pesquisa com homens.  

Em minha experiência de graduação foi possível, ainda, vivenciar atendimentos 

psicológicos com mulheres e famílias em situação de violência. Tanto na experiência da 

clínica escola (SPA), quanto no Escritório de Prática Jurídica da Universidade de Fortaleza 

(EPJ-UNIFOR), pude perceber como as relações de violência perpassam questões afetivas, 

estruturais, intrageracionais e transgeracionais das famílias e outras nuances dos 

relacionamentos abusivos. Essas práticas me ensinaram que situação de violência não possui 

uma vítima localizada no sistema familiar, mas afeta todos os membros dessa relação, 

trazendo consequências diversas a cada membro da família.   

Simultaneamente, me aproximei dos estudos sobre a Psicologia da Família. Sob 

orientação da professora Christina Sutter tive a alegre oportunidade de mergulhar nos 

estudos sobre sociologia da família e abordagem sistêmica. Nessa interface, questões sobre 

paternidade, masculinidades e relações de gênero ganharam cada vez mais importância na 

minha trajetória.  

Neste período, as reflexões sobre as relações de poder e gênero suscitaram 

indagações: “quais os nexos entre o poder, a dominação exercida pelos homens e seus 

processos de socialização?” Assim como, “Quais os entrelaçamentos de poder – produzido 

socioculturalmente – e as relações interpessoais mais íntimas?”, e ainda, “O que sustenta a 

violência masculina?” Questões estas sem respostas imediatas.  

Tais questões me levaram a escrever o projeto de pesquisa “Homens que 

agridem: um estudo sobre as narrativas de histórias de vida de homens autores de violências 

de gênero na cidade de Fortaleza”, que foi minha porta de entrada no mestrado em Psicologia 

da UFC. Ao longo do processo de mestrado, a pesquisa ganhou outros contornos e as 
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discussões passaram a exercitar um olhar em paralaxe estimulado no Grupo Interdisciplinar 

de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica – PARALAXE/UFC, o 

que levou ao questionamento das políticas de identidade na construção de personagens 

violentas e das formas de perpetuação das violências.  

Essas questões foram me motivando e mobilizando junto a outras pessoas e 

grupos que estudam gênero em uma perspectiva feminista. E mesmo que a caminhada traga 

consigo algumas desconfianças sobre o machismo e as preconcepções que me atravessam, 

me lanço aos questionamentos das relações de gênero e das violências nestas relações. 

Entendo que aqui está uma questão digna de investimento e aposto que essa luta tem um 

sentido emancipatório, apontam para uma construção de outra sociedade. 

Não é à toa que me posiciono dessa forma. A pesquisa aqui apresentada foi desde 

seu início perpassada por narrativas feministas sobre as ciências. Nos campos da história, 

sociologia, filosofia e psicologia, as autoras e os autores que mais tiveram influência na 

pesquisa possuem uma orientação feminista para pensar e (re)pensar o mundo a partir da 

perspectiva de gênero e suas intersecções. Observando, então, tais influências, me posiciono 

a partir de uma matriz feminista de gênero sobre os homens e masculinidades, entendendo 

ser preciso evidenciar essa implicação, uma vez que a pesquisa aqui traçada não é neutra. 

Conceitos, reflexões, e propostas que envolvem esta pesquisa têm base na crítica feminista 

e questionam os espaços de dominação e poder, em um exercício de implicação pela efetiva 

transformação social, a saber, o fim da violência de gênero (BEIRAS; CANTERA, 2014; 

MEDRADO; LYRA, 2008).   

Desse modo, a perspectiva na qual me implico e que me move é um olhar para 

o futuro, para a mudança social, para a construção de novas realidades. Buscar novas práxis 

define minha forma de fazer pesquisa. E nessa busca, visualizar transformações sociais me 

faz escrever e promover novas formas de relações, mais justas, que superem a cega violência, 

a racionalidade subjugada e a ausência de reflexão.  

Assim, minha pesquisa é uma singela contribuição para o necessário “Basta!” 

para a violência de gênero, que atravessa a todos e todas nós. Ver, perceber por outros 

ângulos, denunciar e construir/narrar histórias e seus fragmentos de emancipação, são 

minhas lutas. E, talvez, o maior desafio desta empreitada foi derrubar o muro que dividia o 

“eu/nós” do “eles/deles”. Falar de homens autores de violência de gênero falar sobre “eles” 

de forma distante e intocável, todavia, perceber que entre o “nós” e o “eles” não há distância, 
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e se há, tal distância não deve ser levada sob uma análise moralista, ainda segue como um 

desafio a ser superado a cada passo. 

Conhecer os pormenores dos nossos interesses é uma tarefa árdua e digna de um 

processo profundo de autodescoberta. Sei bem que, em poucas palavras não conseguiria 

expressar os sentimentos e acepções que perpassam esta pesquisa. Todavia, uma coisa é 

certa: pôr em questão a socialização masculina, principalmente, por estar pautada em 

violências autodirigidas e contra outrem é uma via condutora da minha investigação. 

De fato, narrar não é uma tarefa fácil. Se lembrarmos das reflexões de Walter 

Benjamin (2012), vamos compreender como a pobreza de experiência é o mal desejado da 

humanidade recente. Narrar experiências, portanto, tem sido uma expressão cada vez mais 

escassa em uma sociedade que promove a exacerbação de vivências em detrimento da 

transmissão de experiências. Essas reflexões me levam a lembrar que nunca me considerei 

um bom contador de histórias, quem dirá um narrador. Kevin-apenas-ouvinte-de-estórias foi 

minha personagem principal por vários anos. Mas, escutar também é um recurso de difícil 

manejo, e forma uma personagem vantajosa para a profissão que escolhi, inclusive por me 

possibilitar construir imagens mentais das histórias que ouço, trazendo profundidade à 

relação ouvir-apreender, e me capacitando a intervir com mais sensibilidade. Nessa 

metamorfose é que o Kevin-autor-e-narrador-de-histórias se constrói à duras penas. Mesmo 

contra a corrente, supera a si mesmo e se lança ao desafio de criar novas possibilidades. 

Diante desses processos, me questiono: o que é um bom texto? E já ensaio uma resposta: um 

bom texto é aquele implicado, tecido não só com palavras, mas com os sentidos, sentimentos, 

intentos.  

A quem leu o texto até aqui e questionou-se quais as motivações dessa 

apresentação autorreferencial, respondo com uma leitura de John Creswell (2007). Após 

apreender suas ideias, passo a pensar a pesquisa qualitativa como uma atividade contínua da 

relação pesquisador/pesquisadora e objeto pesquisado. Não há possibilidade de 

distanciamento entre a perspectiva do/da pesquisador/pesquisadora e a produção de 

conhecimento, tendo em vista que a pesquisa tem uma dimensão interpretativa fundamental, 

tornando cada elemento construído uma produção em perspectiva.   

E, ainda, como Denzin e Lincoln (2006) apresentam, aquele/aquela que pesquisa 

tem uma função de “bricoleur”, que denota alguém que costura, a partir de retalhos, partes, 

fragmentos e perspectivas uma colcha. Ou, como em uma produção fílmica, uma montagem 

a partir da reunião de várias imagens, simultâneas, não sucessivas. Ambos os processos são 
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trabalhos manuais, braçais, que exigem grande esforço e implicação do/da 

pesquisador/pesquisadora como um tecelão/tecelã de uma rede narrativa (LIMA; CIAMPA, 

2017). 

Desse modo, a produção de conhecimento se aproxima da imagem de um cristal, 

o qual reflete vários feixes de luz. Em cada face, perspectivas simultâneas. Essa analogia 

confere à pesquisa um caráter pessoal e político, à medida em que se entende a perspectiva 

do pesquisador como orientadora das discussões e reflexões narradas. As interpretações, 

portanto, serão desenvolvidas a partir de um ponto de vista em diálogo constante com outros 

prontos de vista simultâneos.    

À vista disso, busco aqui relatar a mim mesmo de forma mais sincera, pensando 

em transmitir a quem ler esta pesquisa pistas sobre meu ponto de partida. Saber de onde eu 

parto pode levar a uma compreensão maior da minha proposta. Deixar mais evidente minhas 

convicções, dúvidas, motivações e deslocamentos, pode ampliar as significações dos campos 

pelos quais percorro e, nesse sentido, trazer mais luz à construção de conhecimentos 

coletivos, que não se dão, a meu ver, apenas pela coleta de informações, mas pelo 

compartilhar visões de mundo. Para mim, a pesquisa não começou com respostas prontas, 

não terminou com todas as perguntas respondidas. Sinto que, definitivamente, a pesquisa 

acaba, mas o trabalho nunca fica pronto.  

Diante dessa argumentação, preciso dizer que meu posicionamento como 

homem pode trazer uma aproximação ao objeto de estudo e na compreensão do material de 

história de vida. E essa mesma posição, por outro lado, produzir uma visão turva e 

naturalizada na socialização masculina. Desse modo, me lanço ao desafio de “estar disposto 

a desconstruir os próprios preconceitos sobre o campo em que está inserido, a aprender com 

aquele que narra sua história” (LIMA; CIAMPA, 2017, p. 6). 

Saibam que este foi um texto muito difícil de ser produzido, não necessariamente 

pela escrita, mas pelo processo de assimilação dos sentidos da escrita. Difícil foi ser 

confrontado pela realidade do machismo que me atravessa. Difícil foi encarar o 

deslocamento diário provocado pelo tema através dos encontros que a pesquisa me 

possibilitou.  

Depois de muitos momentos de reflexão, noites sem dormir, dias amargos e 

outros radiantes, eis aqui uma produção fruto de dois anos e meio de mestrado acadêmico 

em psicologia. Um texto que me afeta muito. Mesmo sem os “porquês” respondidos – e 
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talvez se eu tivesse essas respostas não estaria tão instigado a pesquisar – me deixo conduzir 

pelas inquietações, pelas lutas e por infindáveis dúvidas.  

À vista disso, com a finalidade de orientar os procedimentos e alinhar os 

propósitos da pesquisa, questiono: como os processos socioculturais de perpetuação da 

violência de gênero constituem as narrativas de história de vida dos homens autores de 

violência de gênero? Para tanto, estabeleço aqui um objetivo geral: Discutir, por meio da 

narrativa de história de vida de um homem autor de violência de gênero na cidade de 

Fortaleza, o processo de metamorfose das masculinidades e sua relação com a violência. E 

nesta mesma direção, a fim de responder à questão que suscito, estabeleço os seguintes 

objetivos específicos: 1)  Refletir como as diversas manifestações macropolíticas, tais como, 

violências, contradições sociais, normatividades, enquadramentos, políticas de identidade e 

outros perpassam a narrativa do homem foco do estudo; 2) Analisar questões de gênero, 

masculinidades, machismo e relações de gênero que emergirem na narrativa de história de 

vida do sujeito colaborador da pesquisa; 3) Problematizar o sintagma identidade-

metamorfose-emancipação a partir das questões de gênero, masculinidades e violência 

presentes nesta narrativa.  

Todavia, os caminhos de uma pesquisa podem ser imprevisíveis. No início de 

uma proposta, temos a ousadia de estabelecer quais os referenciais teóricos que vamos 

utilizar e como iremos proceder para atingir os objetivos, até um cronograma esboçamos, 

mesmo tendo a certeza que não iremos cumpri-lo. Os percursos são processos em constante 

transformação, e que bom que são. Isso demonstra que não temos respostas prontas e a cada 

passo podemos aprender com o conhecimento produzido em contato com novos discursos e 

com a materialidade da vida.  

Como proposta inicial, busquei o percurso alinhado às pesquisas qualitativas. 

Norman Denzin e Yvonna Lincoln (2006, p. 17), entendem que a pesquisa qualitativa deve 

ser conceituada em uma perspectiva histórica. Assumem que para cada momento histórico 

há uma interpretação possível do campo. Mas, ainda assim, o autor e a autora lançam uma 

definição, considerando que a abordagem qualitativa “é uma atividade situada que localiza 

o observador no mundo”. Essa atividade localizada, consiste em um conjunto de práticas 

materiais, interpretativas e transformadoras da relação observador-mundo, através das várias 

representações possíveis, quer sejam notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias, 

gravações, lembretes ou outras.  
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A pesquisa qualitativa, então, através do estudo dos fenômenos onde eles 

acontecem, busca interpretá-los a partir dos sentidos que as pessoas produzem sobre eles por 

meio de “[...] estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; 

artefatos; textos e produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e 

visuais” dependendo do método a ser adotado.  

Nesses termos, a pesquisa qualitativa possui um caráter político, reconhecendo 

que a ciência significa poder e a produção científica possui implicações políticas. Desse 

modo, a pesquisa exerce constante crítica da política, em um deslocamento do pessoal para 

o político, do local para o histórico e cultural (DENZIN; LINCOLN, 2006), corroborando 

com Creswell (2007, p. 186) quando enfatiza que “a pesquisa qualitativa é 

fundamentalmente interpretativa”, o que confere ao pesquisador um papel ativo na 

construção do conhecimento. Não há, portanto, neutralidade ou distanciamento na produção 

deste tipo de pesquisa, uma vez que a interpretação se dá através da lente pessoal de quem 

pesquisa.   

Para atender aos objetivos estabelecidos, este estudo tem caráter teórico-

empírico alinhado à Psicologia Social Crítica (LIMA; LARA, 2014), filiada às tradições 

metodológicas de base qualitativa dentro da Psicologia Social contemporânea. Com um 

intento emancipador das tradições positivistas e objetivistas, esta perspectiva privilegia as 

dimensões políticas e subjetivas como processos históricos, dialogando, no Brasil, com as 

contribuições de Silvia Lane (1984) e Antônio da Costa Ciampa (1984; 1987), para assim, 

atuar em processos de emancipação humana e lutas por transformações individuais e sociais. 

De acordo com Lima, Ciampa e Almeida (2009), trabalhar com a Psicologia 

Social criticamente orientada é, a partir de inspirações no materialismo histórico-dialético, 

questionar os discursos dominantes. É assumir uma posição política frente à realidade de 

desigualdades, opressão e controle humano. A partir desse referencial de práxis, os/as 

pesquisadores/as adotam uma atitude teórico-prática e ética, entendendo-as como instâncias 

indissociáveis. Portanto, as produções acadêmicas nessa perspectiva, até mesmo as ditas 

teóricas, possuem propostas de releitura, reinterpretação e revolução possíveis da sociedade.  

Desse modo, dialogando fortemente com o método de “narrativas de história de 

vida” apresentado por Ciampa (1987) e desenvolvida por Lima (2010; 2012), a partir daqui, 

proponho apresentar a linguagem da pesquisa a partir de um “nós” – tendo em vista que para 

a confecção da pesquisa foram necessárias mais que duas mãos –. E neste processo, 

privilegiamos a construção de realidades, explorando as produções de conhecimento sobre 
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a temática, pondo-as à prova; o mergulho na experiência do mundo da vida dos sujeitos 

envolvidos, e ainda, a realização de uma análise do papel dos discursos na produção e 

manutenção da realidade social e do reconhecimento das identidades em pauta. 

Portanto, traçamos um itinerário na busca por analisar e questionar as produções 

existentes sobre homens e violência de gênero; o mergulho e dissertação sobre uma narrativa 

de história de vida 2  de um homem colaborador da pesquisa, bem como a análise dos 

discursos produzidos socialmente e suas relações com os processos de manutenção e 

reconhecimento das identidades dos homens autores de violência de gênero.  

Nesta perspectiva, concebemos narrativa como “uma espécie de sutura realizada 

a partir de vários instantes rememorados dos fragmentos de nossas vidas; ela expressa nossa 

metamorfose e garante nosso senso de identidade” (LIMA; CIAMPA, 2017, p. 2). Por meio 

do uso de narrativas, somos capazes de construir, reconstruir e reinventar passado e futuro. 

Assim, entendemos narrativa como “expressão da vontade de expressar” permanências e 

mudanças ao longo do tempo, da história. Não se trata de uma sequência lógica e linear dos 

eventos, mas uma constelação de fatos e sentidos e interpretações sobre eles. Dentre estes, 

os acontecimentos mais significativos formam cenas e podem confirmar trajetórias ou 

contribuir para defini-las. Desse modo, nesta pesquisa, consideramos que a análise de uma 

única narrativa se sustenta na medida em que a “preocupação com a quantidade adequada 

para se conseguir uma generalização dos dados deve ceder lugar para a consideração da 

qualidade da análise das narrativas, que dependerá da capacidade do pesquisador em 

trabalhar com as histórias que conseguir” (LIMA; CIAMPA, 2017, p. 6). 

Diante disso, posicionamos a pesquisa como uma experiência de aproximação 

com o modelo de pesquisa narrativa apresentado por Creswell (2007). Lançamos mão da 

história de vida de um sujeito, para a partir deste rico material autobiográfico explorar o 

processo de metamorfose de forma profunda.  

                                                           
2 Frisamos aqui que nossa escolha do método de narrativa de história de vida está pautada nas contribuições da 

Psicologia Social Crítica no Brasil, a partir das discussões sobre identidade humana de Antônio da Costa 

Ciampa (1987) e desenvolvidas por Lima (2010; 2012; 2014). Trilhamos esse caminho como ferramenta 

empírica para obter informações e compreender como a identidade é metamorfose em busca de emancipação 

(LIMA, 2010). O procedimento, portanto, consiste, não na descrição do passado, mas na articulação da história 

ao presente e projetos futuros, assinalando “seu potencial na construção, reconstrução e reinvenção do passado 

e do futuro” (LIMA; CIAMPA, 2017, P.1). Este método vem sendo utilizado com bastante ênfase pelo Grupo 

Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica - PARALAXE UFC e 

desenvolvida em pesquisas como “Sobre o que transborda: narrativas de histórias de vida atravessadas pelo 

HIV e outras histórias” (MORAES, 2017); “A história de Davi: metamorfoses da identidade e o 

(pós)abrigamento” (FURLAN, 2015) e “Experimentações, aprisionamentos e posicionamentos: narrativas de 

história de vida de pessoas que passaram por tratamento em comunidades terapêuticas” (HOLANDA, 2016). 

Nesse sentido, sugerimos a consulta destas obras para maior aprofundamento no método e suas articulações 

para os estudos em Psicologia no Brasil.  
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Apesar de termos entrevistado apenas um homem autuado pela Lei Maria da 

Penha, tivemos acesso a uma lista com os contatos de vinte nomes de homens atendidos pelo 

Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência contra a Mulher – NUAH, vinculado 

à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Habeas Corpus, no Fórum Clóvis 

Beviláqua. A escolha desse local se deu após grande busca por instituições e programas que 

fizessem algum trabalho com homens autores de violência de gênero na cidade de Fortaleza. 

Após uma palestra de apresentação dos serviços com homens autuados pela Lei Maria da 

Penha promovidos pelo NUAH, nos aproximamos do núcleo e tivemos nossa proposta de 

trabalho acolhida pelas profissionais do núcleo.   

Segundo os/as profissionais idealizadores/as do núcleo, ele constitui-se em um 

cenário de lutas pela implantação de serviços de atendimento ao homem autor de violência 

prescritos na Lei Maria da Penha (2006). O Núcleo é um projeto que integra o Programa de 

Fomento às Penas e Medidas Alternativas, do Departamento Penitenciário Nacional - 

DEPEN, convênio com a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará – SEJUS-CE executado 

pela Vara de Execução de Penas Alternativas e Habeas Corpus, constituindo-se como um 

núcleo de atendimento ao homem que praticou algum tipo de violência de gênero no âmbito 

doméstico e familiar contra a mulher, tendo suas atividades iniciadas no ano de 2012. 

Quanto aos critérios de inclusão de participantes da pesquisa, estabelecemos que 

estes deveriam ter sido identificados pelo Poder Jurídico como autores de algum tipo de 

violência de gênero, fossem residentes em Fortaleza, com idade acima de 18 anos e expressar 

concordância e interesse na participação da pesquisa. Quanto aos critérios de exclusão da 

pesquisa, entraram os participantes que apresentassem limitações cognitivas e/ou de fala 

e/ou estivessem sob uso de medicamentos que possam trazer dificuldades para a sua 

participação na pesquisa. 

Por se tratar de uma temática envolvendo violência e judicialização, entendemos 

que a identificação e disponibilidade de fala de homens autores de violência é mais escassa. 

Mesmo com o apoio do Núcleo e acesso privilegiado aos contatos dos homens atendidos, 

tivemos muitas dificuldades no processo de contato e adesão à pesquisa. Ligamos para todos 

os números da lista. Entre números inexistentes, números fora de área e número errados, 

conseguimos falar com alguns homens e/ou seus familiares.  

Muitas entrevistas não foram possíveis de serem realizadas devido à 

incompatibilidade de horário com os participantes, que, afirmando trabalhar o dia inteiro não 

teriam disponibilidade para participar das entrevistas. Outras ligações foram finalizadas com 
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respostas negativas, justamente pela não disposição para falar dos fatos que os levaram aos 

enquadramentos.  

Duas entrevistas foram marcadas, horários e locais combinados. Entretanto, os 

participantes desmarcaram as entrevistas e não responderam se poderiam remarcar. Em um 

caso específico, nos deparamos com o forte estranhamento de um homem ao contato. 

Acreditava que estava sofrendo perseguição por estarmos entrando em contato. Após as 

tentativas de explicar a proposta da pesquisa, ele aceitou participar. Marcamos um local para 

a entrevista, todavia, no dia combinado recebemos uma nova ligação na qual ele, com a voz 

exaltada, disse estar na delegacia gravando a conversa e prestando queixa contra nós para o 

delegado argumentando que o estávamos perseguindo.  

Essas tentativas sem êxito nos fazem refletir sobre as relações entre as 

desistências e o lugar social das masculinidades na contemporaneidade. Muitos números 

errados, contatos de pessoas conhecidas e parentes e falas evasivas compuseram o quadro 

de homens contatados para a pesquisa. Parece-nos que a evitação de mencionar e elaborar 

esses momentos de suas vidas tem uma função cínica diante do quadro de desigualdade de 

gênero instaurado em nossa sociedade. Em muitas das ligações ouvimos relatos da ação 

violenta como um infortúnio judicial. Ao telefone, alguns homens ou familiares 

apresentaram a autuação na Lei Maria da Penha como uma questão estritamente jurídica, 

não fazendo referência às ações. Entretanto, entendemos que reduzir os eventos de violência 

de gênero contra as mulheres a uma questão judicial implica em uma desresponsabilização 

dos homens sobre seus atos nas relações de gênero. A minimização da violência de gênero 

a um episódio desloca o foco da reflexão dos autores de violência e traz à tona a existência 

do fantasma do “macho em perigo”, o risco de ter suas fragilidades e contradições 

questionadas. 

Para além das experiências sem sucesso de adesão à pesquisa, por fim, 

conseguimos contatar um dos homens da lista, o qual não estava entre os nomes com 

“histórias mais interessantes” destacados pelas profissionais. Essas histórias elegidas pelas 

profissionais diziam respeito aos casos “mais graves” e histórias com múltiplos agravantes 

ou até mesmo histórias de “maior superação na vida”. Seriam casos exemplos do núcleo.  

Após explicarmos a proposta da pesquisa, ele respondeu positivamente e 

marcamos um dia e local para a entrevista, sendo possível realizá-la com tranquilidade e 

confidencialidade. A entrevista foi realizada com o consentimento prévio do participante em 

um local acordado conjuntamente, de forma a prezar pelo conforto e sigilo do participante. 
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Conforme os parâmetros e itens que regem a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa através da Plataforma Brasil 

e teve o parecer aprovado com o número 2.047.450. 

Os procedimentos utilizados na pesquisa empírica foram: entrevista narrativa 

com enfoque em história de vida como apresentada por Uwe Flick (2013) realizada com um 

homem autor de violência, o qual narrou suas histórias livremente, sendo conduzido por uma 

pergunta de partida “quem é você?” e outra de aprofundamento de temas ao longo da 

entrevista “Como você se torno quem você é hoje?”. E assim, a narrativa foi constituída pelo 

próprio homem ouvido, conforme Antunes (2012). Buscamos, também, áudio gravar a 

narrativa e transcrevê-la na sua íntegra. Em seguida, como formas de análise, as dividimos 

em proposições indexadas (quem fez o que, quando, onde e por quê) e não indexadas 

(expressando juízos, valores, opiniões, posições) (LIMA, 2014). A entrevista teve a duração 

aproximada de uma hora e treze minutos, resultando em uma transcrição de trinta e sete 

páginas.   

As articulações a partir da narrativa coletada serão feitas no intuito de expressar 

suas nuances e produzir sentido sobre ela. A partir dos olhares da Psicologia Social Crítica, 

em seu exercício crítico da sociedade administrada pelo capitalismo, serão realizadas 

considerações entre a materialidade da experiência subjetiva do homem entrevistado e a sua 

relação com movimentos mais amplos, no tocante à sociedade, seus deslocamentos e 

repercussões na narrativa ouvida. Assim, buscaremos um diálogo teórico com autoras e 

autores como Judith Butler, Joan Scott, Heleieth Saffioti, Angela Davis e Kimberlé 

Crenshaw para as problematizações de gênero, Antônio Ciampa, Juracy Almeida e Aluísio 

Lima para a compreensão do sintagma identidade-metamorfose-emancipação e políticas de 

identidade, além de Pierre Bourdieu, Benedito Medrado, Suely Almeida, Lordes Bandeira, 

Daniel Welzer-Lang, Adriano Beiras e Albuquerque Júnior para as problematizações sobre 

violência de gênero e masculinidades, dentre outras/outros outras/os autoras/es e as devidas 

articulações e contextualizações sócio-históricas do tema proposto e para além dele, visto 

que a pesquisa em narrativa de história de vida consiste em  

 

[...] assumir a impossibilidade de acessar de antemão o que o narrador nos 

apresentará e se apoiar nesse “vazio”, na prática de uma ação a qual se admite não 

saber nada sobre a narração que está por vir, a não ser, claro, que ela será 

apresentada por um sujeito que está localizado em um contexto histórico e social 

específico e que foi convidado para narrar sobre si mesmo para alguém que 

pesquisa um determinado tema (LIMA; CIAMPA, 2017, p. 6).  
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Entendemos, portanto, que a pesquisa com homens autores de violências de 

gênero é um caminho possível para a ampliação das discussões sobre violências de gênero 

no país. Trabalhar com homens autores de violência parte da necessidade de diálogo com a 

outra ponta da mesma equação do campo de batalha e violência que se prolonga por séculos 

(BEIRAS; NASCIMENTO, 2017). Desse modo, os trabalhos com homens autores de 

violências visam a superação das desigualdades de gênero e, a partir de várias bases teórico-

metodológicas, pensar outras formas de relações interpessoais por vias não violentas. Neste 

sentido, esta pesquisa constitui-se como ferramenta no enfrentamento destas violências no 

Brasil, bem como, na construção de caminhos de emancipação dos participantes e dos 

leitores do material aqui produzido. 
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 SOBRE O TEMA 

Figura 2. E o homem? #masculinidades 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2016)                     

 

Se alguém que nunca ouviu falar sobre violência de gênero ou nunca leu a 

respeito perguntasse por onde começar, uma boa dica seria um dos discursos da filósofa e 

ativista estadunidense Angela Davis (2017). Após dois anos de estudos sobre violência de 

gênero, passamos a reconhecer a necessidade de uma discussão interseccional entre essa 

expressão de violência e tantas outras forças políticas nas relações sociais contemporâneas. 

E sobre isso, o argumento da pensadora nos oferece fortes subsídios.  

O discurso de Davis transformado em capítulo de livro “Nós não consentimos: 

a violência contra as mulheres em uma sociedade racista”, é no mínimo, desconcertante. De 

forma direta e amplamente contextualizada, a autora utiliza o poema de June Jordan para 

fazer um paralelo entre a violência neocolonialista e a violência sexual contra as mulheres. 

E o recado é dado, “não é possível apreender a verdadeira natureza da agressão sexual sem 

situá-la em seu contexto sociopolítico mais amplo” (DAVIS, 2017, p. 41). Sendo assim, é 

preciso verificar as experiências individuais em um contexto mais amplo, conscientizando-

nos das mediações sociais que nos atravessam.  

A compreensão, enfrentamento e superação da violência de gênero, portanto, só 

será possível, se análises transversais forem desenvolvidas para pensar os modos que a 
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política mundial tem sido administrada. Na compreensão de Davis, a violência de gênero é 

uma expressão atrelada às práticas bélicas que os países têm desenvolvido com as 

colonizações. Essas práticas são equiparadas, no poema de June Jordan, a penetrações e 

Davis enfatiza a necessidade de considerar essas ações orquestradas contra os direitos 

econômicos e políticos femininos conjuntamente.  

Davis (2016; 2017) argumenta que as violências contra as mulheres, como as 

práticas de tortura e estupro, são orientações institucionalizadas em períodos de guerra 

deflagrada. E não só nesses tempos, mas também organizam a lógica punitiva prisional ao 

redor do mundo e sustentam práticas seletiva de aviltamento das mulheres. Se os homens 

sofrem punições de seus inimigos de guerra, as mulheres além das punições e torturas, são 

submetidas a sessões de vexação, torturas íntimas, estupros e estupros coletivos. Essa lógica 

as persegue desde os tempos em que a escravidão era legal, passando momentos de guerra, 

chegando às formações penitenciárias atuais.    

Assim como na Guerra do Vietnã, na qual os soldados norte-americanos foram 

instruídos por seus superiores a “‘revistar’ com o pênis a vagina das mulheres vietnamitas” 

(Davis, 2017, p. 48), a violência íntima se institucionaliza e é reproduzida em vários 

momentos ao longo da história, dentre os quais governos fascistas e Ku Klux Klan são 

apenas alguns exemplos.  

Esse pensamento dialoga com as análises realizadas por Judith Butler (2016, 

p.135) sobre os ataques americanos ao Iraque nas Guerras do Golfo. Quando os soldados 

lançaram mísseis e escreveram neles “enfiem no cu”, anunciaram uma penetração forçada à 

outra nação pela vida simbólica de uma sodomia ativa. Os americanos, então, em uma 

posição homossexual ativa “penetraram” no Iraque em posição “passiva”. Com efeito, esse 

ato simbólico tem a finalidade de infligir uma vergonha aos inimigos bombardeados pela via 

da destruição do tecido cultural que organiza tais sujeitos – considerando a proibição sexual 

islâmica de práticas sodomitas –. Tal cena denuncia uma forma sádica dos agressores que 

“ejaculam” os mísseis, deflagrando a violência masculinizada, e ao mesmo tempo, desvela 

implicitamente a homofobia existente entre os militares americanos na associação do ato de 

sodomia a uma punição. O ataque em forma de penetração forçada é, portanto, uma tentativa 

de localizar no outro a possibilidade de ser penetrado. Subjugar a outra nação pela aplicação 

da violência com conotação masculina. 

Em certo sentido, as análises desenvolvidas pelas autoras supracitadas podem 

trazer luz a ampla discussão sobre a violência de gênero como um fenômeno que, longe de 
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ser individual, possui uma base social e política por excelência. A formação simbólica das 

violências com base em gênero pode elucidar significados outros sobre as guerras entre 

nações, embates culturais e conflitos sociais mais amplos, demonstrando a complexidade do 

fenômeno.  

Definitivamente, a violência de gênero, expressa nos estupros – ou violência 

sexual se considerarmos de forma mais ampla – foi e é utilizada como arma de guerra, 

promovendo genocídios (CRENSHAW, 2002). A violência de gênero, então, possui um 

lugar muito específico e intencional sobre as populações que se deseja esmorecer, 

envergonhar, subjugar e administrar. Em tempos de guerra, a violência de gênero faz parte 

de um programa militar, colonizador e, como no caso da ex-Iugoslávia, desempenhou a 

função de limpeza étnica. Assim como argumenta Véronique Nahoum-Grappe (2004, p. 22) 

“O vencedor diz ‘é meu’ quando finca a bandeira na cidade conquistada e viola suas 

mulheres, suas ações homólogas neste sentido”.  

Desse modo, a centralidade da violência de gênero na cultura de guerra tem uma 

ligação fortíssima com a virilidade e pertença da família – mulheres e crianças – aos homens. 

Mas, a prática sistemática da violência de gênero e suas diferentes expressões na 

contemporaneidade nos fazem refletir que essas práticas são sinal da manutenção dos valores 

de guerra e suas brutalidades como os modi operandi contemporâneos orientados pelas 

violências estruturais.   

  

 A violência de gênero no Brasil, seus números e sentidos 

  

 Diante do exposto, vale retomar que este é um estudo sobre narrativas de 

história de vida a partir da narrativa de um homem autor de violência de gênero na cidade 

de Fortaleza, Ceará. Entretanto, consideramos para a devida discussão desta temática, os 

dados nacionais que denunciam a gravidade do fenômeno de violência de gênero. A leitura 

desses dados subsidia discussões que vão muito além dos números e apresentam sentidos 

sobre uma realidade brasileira mergulhada na violência de gênero, desferida 

preferencialmente sobre as mulheres, e as mulheres negras.   

Segundo o mapa da violência (2015), o Brasil ocupa o 5º lugar em casos de 

feminicídio no ranking entre 83 países. Com a taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, 

os índices nacionais excedem, em muito, os índices na maior parte dos outros países. Apenas 
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El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Federação Russa evidenciam taxas superiores às do 

Brasil (WAISELFISZ, 2015).  

 Apesar dos limites estatísticos sobre os dados de feminicídio no Brasil, pôde-se 

calcular 4.762 homicídios de mulheres em 2013. Destes, 2.394 (50,3%) foram perpetrados 

por um familiar da vítima. E nesses casos, 1.583 (33% do total de feminicídios no ano) 

dessas mulheres foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro, representando 4 mortes de 

mulheres por parceiro ou ex-parceiro por dia. 

Segundo esse estudo, as mulheres mais vitimadas são meninas e mulheres 

negras. Enquanto que as taxas de homicídio de mulheres brancas caíram entre 2003 a 2013 

de 3,6 para 3,2 por 100 mil (queda de 11,9%); as taxas entre as mulheres e meninas negras 

cresceram de 4,5 para 5,4 por 100 mil (aumento de 19,5%). Portanto, a vitimização de 

negras, que era de 22,9% em 2003, cresce para 66,7% em 2013. Com isso, constatou-se que 

a violência contra as mulheres, nesse contexto, é cometida preferencialmente por pessoas 

conhecidas da vítima, no domicílio e com prevalência em mulheres entre 18 e 30 anos de 

idade.  

Para pensar essas questões, faz-se necessário analisar as interseções (DAVIS; 

DENT, 2003) dos diferentes sistemas de opressões – racismo, sexismo, capitalismo, 

LGBTQfobia e etc. – sobre populações não reconhecidas enquanto vidas dignas de serem 

vividas em nossa sociedade. Neste sentido, as contribuições de Angela Davis (2009; 2016; 

2017) e Judith Butler (2006; 2016; 2017a) situam que as violências com base em gênero e 

raça possuem ligações estreitas entre si e dizem respeito a uma conjuntura imperialista e 

capitalista.  

Judith Butler (2017a) discute as formas de opressão a partir de uma leitura 

interseccional das relações de poder, inteligibilidades e economias. Para ela, as opressões 

são simultâneas e não podem ser hierarquizadas ou elegidas como primárias sobre as outras. 

Desta forma, trazemos o conceito de interseccionalidade como imprescindível para essas 

discussões, visto que  

 

[...] interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 

etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como 

ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, 

constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. (CRENSHAW, 

2002, p. 177).  
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A perspectiva de Kimberlé Crenshaw é uma tentativa de, a partir de uma 

metáfora conceitual, evidenciar a necessidade de articulação entre vários eixos de análise 

sobre opressões e vulnerabilidades sofrida por muitas mulheres e por vezes, por homens. 

Essa compreensão teórica abre caminho para análises mais cuidadosas sobre as intersecções 

que a categoria gênero possui com raça, classe, geração e outros marcadores que produzem 

diretamente formas de opressão e vulnerabilidades diferenciadas sob grupos específicos. As 

transformações e operações simultâneas dos sistemas de poder anunciam a transição de 

conceituações isoladas para articulações conceituais.   

Agora, retomando alguns apontamentos estatísticos, podemos suscitar que em 

comparação aos homicídios masculinos, os feminicídios apresentam maior índice de mortes 

causadas por força física, objeto cortante ou penetrante. Quanto aos agressores registrados 

em atendimentos realizados pelo SUS a mulheres vítimas de violência no ano de 2014, o 

agressor principal é o parceiro ou ex-parceiro, concentrando a metade do todos os casos 

registrados. Parentes imediatos ou parceiros e ex-parceiros são responsáveis por 67,2% do 

total de atendimentos (WAISELFISZ, 2015). 

Já segundo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), que envolve além da violência contra mulheres outros dados de violência urbana 

envolvendo questões de raça e geração, os dados apontam que em 2015, 4.621 mulheres 

foram assassinadas no Brasil, (4,5 mortes para cada 100 mil mulheres). Apesar dos dados 

indicarem que a taxa de homicídios de mulheres tenha crescido 7,5% entre 2005 e 2015, o 

estudo apresenta que nos anos mais recentes houve uma melhora gradual (diminuição de 

2,8%, entre 2010 e 2015, e queda de 5,3% somente em 2015). O estudo aponta, também, 

que no último ano analisado pela pesquisa houve uma diminuição na taxa de homicídios de 

mulheres em 18 Unidades Federativas Brasileiras.  

Entretanto, a melhora gradual não corresponde aos dados sobre as mortes de 

mulheres negras. Enquanto a mortalidade de mulheres não negras teve uma redução (7,4% 

entre 2005 e 2015), a mortalidade de mulheres negras sofreu um aumento de 22% no mesmo 

período. A partir das análises, concluiu-se que 65,3% das mulheres assassinadas no Brasil 

no último ano eram negras (CERQUEIRA et al., 2017). 

Diante disso, retomamos as discussões para pensar que o corpo violado das 

mulheres – e de forma mais incisiva, as mulheres negras – é uma das expressões de uma 

sociedade mergulhada em violência imperialista, violência de base racista, exercida 

internacionalmente às populações racialmente oprimidas, uma vez que “a carne mais barata 
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do mercado é a carne negra” 3. O corpo e o sangue negros são combustível de uma grande 

engrenagem que ainda move uma sociedade financiada pelas guerras. A carne mais atingida 

“Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. Que vai de graça pro subemprego 

e pros hospitais psiquiátricos” é ainda, em última instância, a carne das mulheres negras. 

Elas são a “carne mais barata”, o encontro vários marcadores de opressão. 

Deste modo, a partir da noção de interseccionalidade se faz possível lidar com 

problemas de injustiças sociais com mais precisão, uma vez que “Se não se desenvolve um 

olha mais detalhado sobre a realidade sobre a qual se pretende transformar, as intervenções 

direcionadas aos problemas poderão ser inconsistentes e ineficazes, pois se ancoram em 

compreensões parciais e por vezes distorcidas das condições e experiências” 

(GONÇALVES, 2017, p.29).   

Já a pesquisa “Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, 

realizada em 2016 pelo Datafolha por iniciativa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

considera a percepção popular acerca da violência de gênero no Brasil. Dentre as análises 

realizadas, a partir das respostas de 833 mulheres, 29% delas declararam ter sofrido algum 

tipo de agressão ao longo da vida, e ainda, 40% relatam que já foram vítimas de assédio. 

Sobre os agressores, a pesquisa verifica que a maioria são pessoas conhecidas da vítima 

(61%). “Dentre os conhecidos, 19% são cônjuge/companheiro/namorado e 16% ex-

cônjuge/ex-companheiro/ex-namorado.” (FBSP, 2017, p.11).  

Acerca dos dados referentes ao nordeste brasileiro, a Pesquisa de Condições 

Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (PCSVDFMulher), 

realizada pelo Instituto Maria da Penha-IMP, Universidade Federal do Ceará e o Instituto 

para Estudos Avançados de Toulouse, afirma que em 2016 aproximadamente 3 em cada 10 

mulheres nordestinas (27, 04%) sofreram pelo menos um episódio de violência doméstica 

ao longo da vida.  

Considerando a violência física contra as mulheres ao longo da vida, Salvador – 

BA, Natal – RN e Fortaleza – CE são, nessa ordem, as três cidades mais violentas da região 

Nordeste. E ainda, o estudo considera que parceiros atuais e ex-parceiros são responsáveis 

pela quase totalidade da violência doméstica perpetrada contra as mulheres (CARVALHO; 

OLIVEIRA, 2016).  

                                                           
3 Trechos da música “A carne”, de autoria de Seu Jorge, Marcelo Yuka e Ulisse Cappelletti na voz da cantora 

Elza Soares em 2002.  
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Acerca dos serviços de responsabilização dos homens autores de violência de 

gênero no Brasil temos o “Relatório Mapeamento de Serviços de atenção grupal a homens 

autores de violência contra mulheres no contexto brasileiro” realizado pelo Instituto Noos 

(2014). Segundo o relatório, com a promulgação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) o 

interesse na implantação de serviços públicos neste sentido tem crescido gradualmente. A 

pesquisa objetivou o mapeamento destes serviços, onde foram implantados e como vêm 

sendo ofertados no país.  

Foram encontrados 25 programas em diferentes estados brasileiros e dentre estes 

apenas 19 deram retorno dos questionários emitidos pela pesquisa. Os estados em que foram 

encontrados serviços e quantos serviços em cada estão citados a seguir: Acre – 1, Distrito 

Federal – 2, Espírito Santo – 1,  Minas Gerais – 2, Mato Grosso – 1, Paraná – 2, Rio de 

Janeiro – 3, Santa Catarina – 1 e São Paulo – 6. O quadro geral demonstrou projetos recentes, 

tendo grande parte sido iniciada após 2003 e um número considerável apenas após 2012, a 

partir da influência da Lei Maria da Penha. A pesquisa demonstrou a predominância de 

serviços em instituições governamentais e jurídicas, movimento possivelmente influenciado 

pela implantação da referida lei e a criação de varas especializadas em violência contra 

mulher.  

A pesquisa aponta como grande fator da baixa promoção e da não continuidade 

dos serviços um déficit de recursos contínuos e a falta de uma política nacional específica 

sobre o trabalho com homens autores de violência contra mulheres.  Os resultados apontaram 

para um contexto brasileiro de serviços fundamentados nos direitos humanos e em questões 

feministas. Em geral, o perfil dos grupos circunda entre as esferas educativas, reflexivas ou 

psicoeducativas. Entretanto, não há uma eficiente comunicação e intercâmbio entre estas 

experiências, considerando que a grande maioria é recente (NOOS, 2014).   

Já o “Relatório de pesquisa Violência contra as mulheres os serviços de 

responsabilização dos homens autores de violência” realizado pela ONG CEPIA (2016) em 

seu mapeamento apontou que em todas as regiões do país existem iniciativas de trabalho 

com homens envolvidos em processos judiciais de violência doméstica e familiar. A maioria 

desses serviços está localizada em capitais. Estes são desenvolvidos por instituições do 

sistema de justiça em convênio ou parceria com outros órgãos do Executivo ou da sociedade 

civil, corroborando com os dados da pesquisa realizada pelo Noos (2014).  

Em seis capitais não foram identificados trabalhos com “homens autores de 

violência doméstica e familiar”, a saber, Macapá – AP, Boa Vista – RR, João Pessoa – PB, 
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Teresina – PI, Goiânia – GO e Campo Grande – MS. Em 4 capitais houve iniciativas de 

trabalhos assim, mas foram extintas, as quais são: Rio Branco – AC, Manaus – AM, 

Fortaleza – CE4 e Recife – PE. As capitais em que foram encontrados serviços ativos pelo 

mapeamento foram: Belém -PA e Porto Velho – RO (região Norte); São Luís – MA e Natal 

– RN (região Nordeste); Brasília – DF (região Centro Oeste); Porto Alegre – RS (região Sul) 

e Vitória – ES, Belo Horizonte – MG,  Rio de Janeiro – RJ e São Paulo – SP (região Sudeste).  

Diante do apurado, a pesquisa considerou um avanço o fato de a maioria das 

capitais possuir uma iniciativa de trabalho com homens autores de violência, demonstrando 

um “indicativo de uma mudança na percepção do sistema de justiça com relação à violência 

doméstica e familiar, na medida em que essas iniciativas procuram ir além das respostas 

tradicionais da justiça, com a condenação dos acusados, reconhecidas por sua insuficiência 

nesses casos” (CEPIA, 2016, p. 58). Todavia, essa disseminação de iniciativas deve ser 

observada com atenção haja vista a indefinição do texto legislativo sobre o formato da 

atuação com homens e a ausência de diretrizes de bases conceituais e metodológicas bem 

estruturadas e compartilhadas nos projetos e serviços. A pesquisa aponta para a necessidade 

de alinhamento com  

 

[...] a proposta política que orientou a elaboração da Lei Maria da Penha: o 

reconhecimento de que a violência doméstica e familiar é uma violência baseada 

no gênero, ou seja, resulta da desigualdade de poder entre homens e mulheres, e 

constitui uma violação de direitos humanos. [...] espera-se que estes grupos 

promovam tanto a responsabilização pela violência cometida como a reflexão que 

inspire mudanças e a prevenção para que novos atos não ocorram. Espera-se que 

os dois processos sejam convergentes e os resultados levem a relações mais 

igualitárias entre homens e mulheres (CEPIA, 2016, p. 59).    
 

À vista desse quadro, enfatizamos que a violência de gênero é um problema de 

ordem mundial e operante nas mais diversas instituições em todos os países do mundo, nos 

diferentes regimes econômicos e políticos. Seus altos índices estatísticos interferem, de 

forma direta e indireta, na economia, na cultura, bem como na vida da sociedade e dos 

diferentes sujeitos. Desse modo, esse fenômeno se apresenta como um grande desafio a 

todos e todas nós.  

A partir de perspectivas interseccionais e críticas das dimensões da violência de 

gênero no Brasil, buscamos análises sobre as formações de identidades a partir da operação 

dos sistemas de poder, considerando não apenas o aspecto repressivo destes últimos, mas 

                                                           
4 Em ambas as pesquisas citadas o Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência contra a Mulher - 

NUAH, vinculado à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Habeas Corpus na cidade de 

Fortaleza-Ceará não foi identificado como serviço em atividade.   
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suas dimensões de produção de subjetividade. E mais especificamente, aspiramos proceder 

análises sobre “o poder na produção de sujeitos e na regulação de modos de subjetivação 

masculina” (GONÇALVES, 2017, p. 45).  

 

 Uma discussão sobre o complexo campo de estudos que envolve a temática 

 

Como ponte teórica para os possíveis diálogos entre as categorias identidade, 

gênero e masculinidades na compreensão e enfrentamento da violência de gênero, tomamos 

por norte que no calor das discussões feministas nos anos sessenta, passou-se a questionar 

as ópticas naturalistas e essencialistas sobre os conceitos de gênero e sexualidade. Os 

movimentos feministas de lutas contra determinações sexistas e patriarcalistas começaram a 

estudar as relações de gênero sob um ponto de vista emancipador.  

Neste vasto campo teórico, Scott (1995) ensina que as relações de gênero 

denotam ligações íntimas com os movimentos políticos e culturais, sendo categorias que se 

influenciam e determinam. Uma afirmação de força e controle tomou a forma de uma política 

sobre as mulheres, de sorte que, a diferença sexual é concebida em termos de dominação e 

de controle das mulheres. Estas relações estão intrinsecamente ligadas às dinâmicas íntimas, 

subjetivas e, ao mesmo tempo, perpassam aspectos políticos – poder exercido – e práticas 

socioculturais – práticas de dominação –.  

“O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político foi 

concebido, legitimado e criticado.” (SCOTT, 1995, p. 92). Portanto, gênero é um elemento-

chave nas formulações sociais e se apresenta como um operador analítico interpretativo para 

pensar historicamente as relações sociais.    

Com efeito, entendemos a necessidade de mais pesquisas que articulem esses 

construtos, uma vez que atravessam e forjam o fenômeno crescente das violências de gênero. 

Como postula Scott (1995), gênero é um conceito fundamental como categoria de análise 

histórica e social. Deve, então, deixar de ser apêndice de outras categorias e começar a ser 

reconhecido como ordem de análise da produção do ser humano e sua história. Essa 

historiadora estadunidense concebe, sobre estudos de gênero, que  

 

Em lugar de procurar as origens únicas, temos que conceber processos tão ligados 

entre si que não poderiam ser separados [...] Para fazer surgir o sentido temos que 

tratar do sujeito individual tanto quanto da organização social e articular a natureza 

das suas interrelações, pois ambos têm uma importância crucial para compreender 

como funciona o gênero e como se dá a mudança. (SCOTT, 1995, p. 20). 
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Guacira Louro (2008, p. 17), por sua vez, acrescenta que gênero, assim como 

sexualidade, é fruto de pedagogias e práticas de ensino-aprendizagem no “conjunto 

inesgotável” de instâncias sociais e culturais. Entretanto, é preciso considerar o conceito de 

gênero como uma construção ocidentalizada e é, em grande proporção, desenvolvido a partir 

de saberes colonializados e categorias homogêneas, atomizadas e separáveis operados em 

processos de redução ativa das pessoas a serves categorizados, a desumanização que as torna 

aptas a classificação (LUGONES, 2014).    

Nestes debates, a violência de gênero adquire grande visibilidade e é palco de 

discussões sobre as relações de gênero e reprodução das desigualdades em nossos tempos. 

Diante desses estudos, consideramos que as práticas sociais de gênero reproduzem o poder 

dos homens sobre as mulheres, assim como o poder de alguns homens sobre outros homens, 

reforçando a construção social do gênero com base na hierarquia de poder (GARCIA, 1998). 

Desse modo, a violência é inerente à reprodução do gênero como estrutura das relações 

pautadas nas diferenças hierárquicas e em outras formas de manutenção da ordem do status. 

Assim, o discurso cultural de gênero registra, limita e enquadra as práticas sociais das mais 

diversas (GOMES PEREIRA, 2008).  

Por conseguinte, Lima e Büchele (2011) assinalam que o fenômeno de violência 

de gênero não é exclusivo de determinado sistema econômico, político ou familiar, antes, 

provém de uma pseudo-legitimação da ordem social e cultural, sendo esta um resquício 

cultural de uma razão aviltante das mulheres obedecendo e perpetuando a lógica das relações 

de poder nas relações.  

Logo, como argumenta a socióloga Heleieth Saffioti, o grave quadro geral de 

violência no Brasil é reflexo da organização de gênero que o País possui, sendo a violência 

de gênero, ela mesma, um fenômeno operado pelas razões do patriarcado (SAFFIOTI, 1994). 

Nesta lógica, os “homens” recebem autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para 

lançarem mão da violência como mecanismo de manutenção e reprodução ideológica da 

dominância masculina. “Da mesma forma e em consequência, o masculino é investido 

significativamente com a posição social (naturalizada) de agente do poder da violência, 

havendo, historicamente, uma relação direta entre as concepções vigentes de masculinidade 

e o exercício do domínio de pessoas, das guerras e das conquistas” (MINAYO, 2005, p. 24).  

Neste seguimento, as discussões sobre o fenômeno de violência de gênero 

ganharam relevância nos órgãos internacionais e nos governos de vários países em 

decorrência dos diversos movimentos de feministas nos anos 1970. A terminologia adotada 
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foi ‘violência contra a mulher’ na busca por proteção às mulheres, defesa de seus direitos e 

luta pela igualdade de gênero (LIMA; BÜCHELE, 2011).  

Em razão, pois, de tais discussões, a Organização das Nações Unidas (1993, s/p) 

em sua Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, assumiu o conceito de 

violência contra a mulher como “toda ação de violência que resulte ou pode resultar em dano 

físico, sexual ou psicológico, inclusive ameaças, coações ou privações arbitrárias de 

liberdade tanto na vida pública quanto privada”5. E, após a última conferência em Pequim, 

em 1995, declara que a transformação fundamental nesse evento foi o reconhecimento da 

necessidade da ampliação de foco da mulher para o conceito de gênero. Essa medida 

reconhece que toda a estrutura da sociedade, e a totalidade das relações entre homens e 

mulheres dentro dela, tiveram que ser reavaliadas (ONU, 2000).  

Neste sentido, com suporte nos estudos feministas e em uma atenção ampliada 

do conceito de gênero – na qualidade de elaboração social e categoria de análise do sistema 

de gênero – viu-se a necessidade de transcender o conceito de violência contra a mulher para 

violência de gênero. Uma dessas ampliações e renovações do conceito de gênero se dá na 

discussão sobre interseccionalidades introduzida por Kimberlé Crenshaw (2002) no campo 

dos direitos humanos. A partir do “Documento para o encontro de especialistas em aspectos 

da discriminação racial relativos ao gênero”, a autora defende a necessidade de discutir as 

várias manifestações sistêmicas de desempoderamento das mulheres, em especificidades e 

contextos políticos, culturais e geográficos diversos, uma vez que o debate destas 

intersecções no âmbito público pode promover a ampliação do escopo de políticas de defesa 

dos direitos humanos das mulheres a partir de uma perspectiva de gênero. Como ressalta a 

ativista, 

De fato, ao mesmo tempo que a diferença deixou de ser uma justificativa para a 

exclusão do gênero dos principais discursos de direitos humanos, ela, em si 

mesma, passou a servir de apoio à própria lógica de incorporação de uma 

perspectiva de gênero. Tal incorporação baseia-se na visão de que, sendo o gênero 

importante, seus efeitos diferenciais devem necessariamente ser analisados no 

contexto de todas as atividades relativas aos direitos humanos. Assim, enquanto 

no passado a diferença entre mulheres e homens serviu como justificativa para 

marginalizar os direitos das mulheres e, de forma mais geral, para justificar a 

desigualdade de gênero, atualmente a diferença das mulheres indica a 

responsabilidade que qualquer instituição de direitos humanos tem de incorporar 

uma análise de gênero em suas práticas (CRENSHAW, 2002, p. 172, grifos da 

autora). 
 

                                                           
5 Tradução nossa. Trecho original: “[...] todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada.” 
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Deste modo, a luta pela ampliação dos direitos humanos com base na categoria 

de gênero precisa estar atenta às formas de intersecção do gênero com outras expressões de 

identidade. Uma mulher ao sofrer discriminação de gênero não se despe das demais 

expressões de sua identidade, “como classe, casta, raça, cor, etnia, religião”, portanto, se faz 

necessário àquelas e àqueles que buscam articular temáticas sobre mulheres marginalizadas 

e os direitos humanos destas a partir de uma compreensão das várias vulnerabilidades e 

opressões entrecruzadas (CRENSHAW, 2002). 

Todavia, como argumenta Scott (2012), a adoção do conceito de gênero é uma 

mudança decorrente de disputas políticas, principalmente entre o movimento feminista e 

representantes de instituições conservadoras. A mudança do foco para gênero, entretanto, 

não considerou o conceito de gênero em toda a sua expressão, uma vez que entende o termo 

como ordinariamente utilizado e geralmente aceito. A autora contrapõe afirmando que o 

conceito de gênero é um campo de debates intensos, contrário ao ponto pacífico sugerido.     

Entendemos aqui a questão das violências de gênero feito um complexo 

conceito, hajam vistas suas diversas manifestações. A escolha desta expressão é intencional. 

Entendemos que se exprimem no plural e podem ser concomitantes. São praticadas por 

homens e mulheres contra homens e mulheres, abrangendo agressões físicas, sexuais e 

psicológicas, principalmente contra mulheres, crianças e adolescentes (SAFFIOTI, 2001).   

Porém, diante de estudos sobre violência de gênero, denotamos que a atenção 

aos homens autores de violência de gênero ainda é incipiente. Há poucos movimentos no 

Brasil que enfocam aspectos da perspectiva dos homens autores de violências de gênero. É 

possível citar alguns trabalhos pioneiros em nosso país desenvolvidos pelas ONGs e 
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entidades como a ECOS - Comunicação em Sexualidade6, o Núcleo de Pesquisas em Gênero 

e Masculinidades (GEMA/UFPE)7, Instituto PAPAI8, Instituto Noos9 e PROMUNDO10.  

Todavia, a nível nacional, mesmo com o grande índice de reincidência nos casos 

de violência de gênero, a atuação com estes homens é mínima e quando acontecem são 

pontuais, enfrentando falta de verbas governamentais e dificuldades diversas na adesão dos 

homens aos programas. Políticas públicas, ações judiciais e intervenções de saúde 

concentram-se, ainda que precariamente, nas mulheres vítimas da violência, e aos homens 

que a perpetram, muitas vezes, restam, judicialização, punição, estigmatização e perpetuação 

das violências.11 Padilla e Ángel (2006, p. 7) a seu turno, levantam questionamentos que 

ecoam, estimulando reflexões e sede por novas ações: “Como entender a violência de gênero 

se os homens não são também investigados? Sua história de construção de gênero, sua 

experiência e sua narrativa? Como lidar com a violência, além do trabalho indispensável 

com as vítimas, se não há um trabalho com os que geralmente a perpetram?” 12.  

As recentes compreensões híbridas das Masculinidades lançam desafiadoras 

proposições sobre as categorias gênero e identidade. Por prismas diversos e coexistentes, 

esses olhares formam imagens como em um caleidoscópio, como nos faz refletir Guita 

                                                           
6 A organização ECOS – Comunicação em Sexualidade foi fundada em 1990. Tem como objetivo defender os 

Direitos Humanos e os Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, principalmente com as populações mais 

vulneráveis, das mulheres e das juventudes. Buscam, a partir das áreas de Educação, Saúde, Comunicação e 

Desenvolvimento social e comunitário um exercício da cidadania, da igualdade de gênero e do respeito às 

diversidades (ECOS, 2014, online).  
7 O Núcleo de Pesquisas em Gênero e Masculinidades (Gema/UFPE) foi fundado em 1998 e tem como objetivo 

“desenvolver ensino, pesquisa e extensão universitária, a partir do enfoque feminista de gênero, atuando no 

campo da saúde e direitos humanos, especialmente em temas relativos aos direitos sexuais e reprodutivos.” 

(GEMA, 2017, online) 
8 “O Instituto PAPAI é uma ONG que atua com base em princípios feministas e defende a ideia de que uma 

sociedade justa é aquela em que homens e mulheres têm os mesmos direitos”. Com o objetivo de promover a 

desconstrução do machismo e a revisão dos sentidos sobre a masculinidade e dos processos de socialização 

masculina em nossa sociedade, seus organizadores acreditam ser fundamental o envolvimento dos homens nas 

questões que envolvem sexualidade e reprodução humana (INSTITUTO PAPAI, 2017, online).  
9 O Instituto Noos é uma organização da sociedade civil fundada em 1994. Com o objetivo de difundir práticas 

sociais sistêmicas na promoção da saúde dos relacionamentos nas famílias e nas comunidades, o instituto tem 

investido, principalmente, na prevenção e à interrupção da violência intrafamiliar e de gênero e na promoção 

dos Direitos Humanos em redes sociais e comunitárias (NOOS, 2014, online).  
10  “Promundo é uma organização não governamental que atua em diversos países do mundo buscando 

promover a igualdade de gênero e a prevenção da violência com foco no envolvimento de homens e mulheres 

na transformação de masculinidades. Desde sua fundação no Brasil em 1997, o Promundo ampliou sua atuação 

para diversos países do mundo para contribuir com o avanço da equidade de gênero. Além de realizar 

campanhas e grupos educativos, em contextos de pós-conflito trabalhamos com grupos de terapia que criam 

espaços seguros para que homens e mulheres se recuperem de traumas. Atualmente, já adaptamos nossas 

metodologias em mais de 22 países.” (PROMUNDO, 2017, online). 

 
12 Tradução nossa. Trecho original: “¿Cómo entender la violencia de género si no es investigando también a 

los hombres, su historia de construcción de género, su experiencia y su narrativa? ¿Cómo atender la violencia, 

además del indispensable trabajo con las víctimas, si no es trabajando también con los que generalmente la 

perpetran?”. 
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Debert (2004). Articular as categorias masculinidade, gênero e reconhecimento, dizem de 

um movimento de denúncia das formas paradoxais de construções de gênero em nossa 

sociedade. Seguindo articulações sobre masculinidades e violências, podemos dizer que as 

construções do ideário social masculino trazem consigo relações fortes com valores 

impressos em manifestações de violência. Elementos como poder, controle, potência, 

virilidade e hierarquia (todos com implicações sexuais) são marcantes em narrativas de 

homens que cometeram algum ato de violência física contra a companheira (MACHADO, 

2004).   

Nesse sentido, a subjugação do corpo da mulher e a naturalização da disposição 

feminina à sugestão sexual do homem, implicaram, nas histórias desses homens, no recurso 

à violência para a “correção” dessas mulheres. Assim, poder e controle sobre o corpo do 

outro são as vias de manutenção desse domínio. Entretanto, certo discurso de fraqueza está 

presente na fala daqueles que cometeram violência e não colocam em si as razões para tal. 

Já em outros discursos, a justificativa dos atos violentos se dá na ideia de “ter moral de 

homem”, que implicaria na obrigatória fidelidade da mulher e sua obediência. Assim, a 

virilidade seria algo evocado quando a expectativa sobre as companheiras não era atendida, 

ou imaginavam que elas não estavam atendendo. Diante de todos esses discursos, vê-se 

tentativas de apoderamento do corpo da mulher e anulação de suas subjetividades pelo 

“macho social” (MACHADO, 2004, p.44-45).   

Nesses discursos, podemos destacar representações misóginas nos cenários 

contemporâneos. O ódio deflagrado às mulheres e às manifestações femininas se expressam 

em múltiplas violências, quer sejam de ordem simbólica ou em sua manifestação corporal. 

Os corpos considerados femininos ou semelhantes às feminilidades são enquadrados como 

corpos autorizados a serem violados. A questão central aqui é perceber que a memória das 

mulheres está repleta de episódios vividos ou assistidos de misoginia a qual “condiciona a 

experiência feminina em sociedade como as nossas” (DAVIS, 2017, p. 43). E diante de tais 

discussões, entendemos que  

 

O feminismo tem uma dimensão política profundamente crítica e libertadora, que 

não pode ser negligenciada, afinal foram e têm sido imensas as suas contribuições, 

especialmente ao questionar as formas e as práticas masculinas de um mundo que, 

misógino, é opressivo para as mulheres e ao mostrar como a ciência fundamentou 

essas concepções, com seus conceitos sedentários, mascarando sua realidade de 

gênero (RAGO, 2004, p. 292). 
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Esse condicionamento tem relação direta com a manutenção do poder dos 

homens e do patriarcado. Os mecanismos de manutenção das relações de opressão e 

dominação operam na desresponsabilização dos agressores, a persistente culpabilização 

moral das vítimas e o esquivo do Estado em assegurar mecanismos de prevenção cultural 

para violências tão recorrentes.  

Diferentemente do imaginário social, a violência de gênero, mais 

especificamente expressa nos estupros se dão a qualquer hora, em qualquer lugar e contra 

mulheres de todas as idades. Contrariando os mitos propagados, os homens que abusam não 

são psicopatas, nem são estranhos – na maioria dos casos – às vítimas. A formação de um 

estigma de agressores e a propagação do mito do estuprador negro, por exemplo, são negadas 

na medida em que os casos de estupro se dão intrarracialmente e não interracialmente, 

argumenta Davis (2017). Desse modo, entendemos que a violência de gênero, contrariando 

uma argumentação de Griselda Martínez (2007), não se dá por uma demanda de violência 

erótica incontrolável que se constrói no imaginário social masculino, um ato luxurioso. Ao 

invés disso, expressa-se como uma necessidade social de exercer poder e controle sobre as 

mulheres e seus corpos a partir do imperativo patriarcal, da ordem de gênero e da misoginia 

estruturante desse sistema de poder. 

 

 

 Por que acessar a história de vida de um homem autor de violência? A 

identidade na perspectiva da Psicologia Social Crítica   

Figura 3. Nem tudo floresce 
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Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2017) 

 

Comumente, homens que cometeram violência de gênero são percebidos pelas 

ciências jurídicas exclusivamente como “agressores” e punidos enquanto tais. Angela Davis 

(2017, p.47) argumenta que o movimento antiestupro nos Estados Unidos quando começou 

a montar uma base feminista apoiou-se em uma definição de estupro “como resultado 

inevitável da natureza masculina”. A ênfase na masculinidade como produto imutável, 

biológica e psicologicamente da “natureza masculina”, retirou o foco da análise das 

determinações sociais, esquecendo de situar as relações sob as condições capitalistas de 

sociabilidade. Essas análises, por vezes, não consideraram os componentes raciais e de 

classe que permeavam essas violências contra mulheres brancas da classe trabalhadora e 

mulheres de minorias étnicas. Desse modo, análises que considerem uma centralidade na 

naturalização da violência masculina são limitadas para a compreensão do fenômeno das 

violências de gênero. Observando as próprias palavras de Davis conseguimos ir mais fundo 

ao pensamento:  

 

Se considerarmos que o estupro é simplesmente um subproduto da condição 

masculina, um resultado da compleição anatômica dos homens ou de uma 

estrutura psicológica masculina imutável, então como explicar o fato de que os 

países que hoje vivem uma epidemia de estupros são precisamente aquelas nações 

capitalistas desenvolvidas que enfrentam severas crises socioeconômicas e que 

estão saturadas de violência em todos os níveis: Os homens estupram porque são 

homens ou porque são socializados pela própria opressão econômica, social e 

política – bem como por um grau generalizado de violência social no país em que 

vivem – para impor a violência sexual às mulheres? (DAVIS, 2017, p. 48). 

 

 

 Tais reflexões questionam um olhar naturalizante sobre uma suposta formação 

psicológica masculina imutável e interiorizada das tradições psicológicas. Esta compreensão 

do fenômeno dá base argumentativa para um discurso psicologizante da violência masculina. 

O olhar patologizante, em decorrência disso, encontra subsídio nesta orientação 

epistemológica e lança sobre as masculinidades quadros analíticos e um discurso técnico nos 

quais os homens são encaixados em personalidades patológicas. Os homens agressores 

apresentariam “sintomas” e “perturbações de personalidade”, que associados a episódios de 

“hostilidade”, “raiva”, “dependências” e “abuso de substâncias” comporiam fatores de risco 

importantes para a produção de violências e agressões (CALDEIRA, 2012).  

Desse modo, perfis dos homens agressores são montados com base em traços 

psicopatológicos que corroborem um argumento individualizado e nosológico. Noções 
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como “personalidade violenta” (NARDI; BENETTI, 2012, p.63) orientam a argumentação 

que sustenta o discurso de uma formação intrapsíquica, a qual é portadora de certa 

“patologia”. Como bem articula Sousa (2014, p. 9-10, acréscimos nossos) “Quanto aos 

supostos agressores, sem chance de cura ou esperança de correção, caberá àqueles 

profissionais [dos saberes psi] explicar sobre os comportamentos desviantes, ou afirmar que 

o malvado é malvado mesmo”. 

Percebemos que essas práticas “tendem a reduzir a complexidade da identidade 

a personagens fetichizadas, sustentadas por um reconhecimento perverso” que 

desconsideram a história dos sujeitos (LIMA, 2010, p. 137). Portanto, a centralidade 

argumentativa, eminentemente etiológica, contribui para a redução e captura das identidades 

masculinas a uma análise unidimensional e propicia o reconhecimento perverso desses 

homens. Como argumenta Davis (2017), a tentativa de compreender o fenômeno da 

violência de gênero limitando-se a análises de casos individuais, ou mesmo, avaliando 

apenas do ponto de vista de uma psicologia masculina – dimensão subjetiva dos homens –, 

se configura como um grave erro.   

Neste sentido, as ciências, de modo geral, nos últimos séculos, operacionalizam 

uma racionalidade de controle. Racionalidade esta que busca, a todo custo, explicar a 

realidade no mundo, e não somente isso, mas, dar uma prescrição em forma de solução para 

toda forma de atividade humana. No tocante à identidade humana, a dependência social das 

tradições mais cientificistas, produz verdadeiros scripts de personalidade ou diagnósticos 

humanos, os quais, determinam e estipulam os traços de diferença/igualdade entre humanos. 

Neste sentido, chamamos a atenção para o poder dominante e (re)produtor que as teorias de 

identidade e “personalidade” possuem sobre as subjetividades (MEAD, 2009/1936).  

Porém, seguindo vias dissonantes a esse pensamento tradicional descrito 

anteriormente, podemos apreciar, contribuições de pensadores e pensadoras que ensaiaram 

apresentar as relações entre indivíduo e sociedade fugindo de discursos hegemônicos da 

essencialidade. Estes plantaram o gérmen do pensamento sobre a subjetividade como social.  

George Herbert Mead (2009/1936), por exemplo, introduz, ainda em nas 

primeiras décadas de 1900, a proposição de um “si mesmo” enquanto resultante ou produto 

social. Para esse autor, até em seus processos mais primários, como o pensamento, o sujeito 

é um indivíduo social. Segundo este autor, o pensamento é um processo que faz referência 

direta ao Outro. Pensar é uma conversação com o “si mesmo” por meio de símbolos comuns 

na experiência com os outros.  
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Em sua argumentação, Mead utiliza de um exemplo condizente ao tema da 

pesquisa proposto aqui. O autor aborda a questão do delito, indagando em que condições ele 

se dá. Questiona como é possível, por um lado, proteger a sociedade de um delinquente e, 

por outro, reconhecer as condições que são responsáveis pela aparição deste delinquente. E 

ainda, traz uma reflexão, no mínimo, provocadora, acerca da possibilidade de procedimentos 

que podem ser estabelecidos para proteger a sociedade contra o delinquente e ao mesmo 

tempo proteger o indivíduo contra as condições injustas nas quais tem vivido. Nessas linhas, 

podemos encontrar um pensamento voltado para as formações sociais dos fenômenos 

humanos e reflexões sobre as produções de subjetividade.  

Em vias consonantes, Paul Ricoeur (2014), apresenta uma perspectiva sobre 

identidade humana como narrativa. Segundo ele, a identidade de uma personagem se dá 

através de narrativas ao longo da história. Aqui, o elemento temporalidade tem bastante 

significação por ser central para a formação da história humana. A partir dessa perspectiva, 

podemos destacar que identidade humana não é um sedimento, pelo contrário, a identidade 

se dá pela e na ação narrada, e esta é composta em enredo.    

Jerome Bruner (2008), por sua vez, lança mão da “psicologia cultural”, que é 

uma psicologia interpretativa, para desenvolver um pensamento sobre o conceito de “si 

mesmo” como um conjunto de interpretações e narrações autorreferenciais. Neste sentido, o 

“si mesmo” ou self se constitui para além dos registros cognitivos e históricos que cada 

pessoa faz. Para ele, o si mesmo é construído a partir de alguns processos. Primeiramente, 

as resultantes de eventos ocorridos ao longo da história, mas também, se dá a partir das 

narrativas que o/a narrador/a produz sobre estes eventos. E ainda, o si mesmo ocorre a partir 

de interpretações possíveis dessas narrativas, bem como, seus registros ou não-registros. Em 

outras palavras, nossa identidade é resultante de eventos que vivenciamos, como os 

vivenciamos e o que narramos sobre eles. Desse modo, como interpretamos, diante das 

possibilidades, o que nos aconteceu e o que narramos sobre o que nos aconteceu, e ainda, se 

registramos ou não registramos tais eventos é propriamente o que produzirá a identidade.  

Acerca das temáticas da violência de gênero e da cultura do machismo, Bruner 

(2008) apresenta uma reflexão fundamental para se pensar as relações de gênero e a 

experiência de narrativas autobiográficas no ocidente. O psicólogo expõe que algumas 

histórias são escolhidas e outras não dependendo dos parâmetros sociais vigentes. Algumas 

concepções do si mesmo podem ser versões “forçadas” de si e, neste sentido, são usadas 

para controle político de um grupo hegemônico sobre outro. Suscita ainda que, a cultura 
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ocidental fatidicamente machista do si mesmo, ao longo dos anos, marginalizou as 

autobiografias das mulheres em virtude da “adoção de um cânon integralmente machista de 

escrita autobiográfica” (BRUNER, 2008, p. 142). Desse modo, uma narrativa autobiográfica 

está impregnada de elementos sociais, sendo possível perceber a eleição de “histórias 

oficiais” como resultante dos ditames sociais. Para esse autor, essas contribuições não 

buscam negar outras perspectivas científicas, mas visam mostrar  

 

[...] como é que as mentes e as vidas humanas são reflexos da cultura e da história 

bem como dos recursos biológicos e físicos. [...] até as mais fortes explicações 

causais da condição humana não podem ter um sentido plausível sem serem 

interpretações à luz do mundo simbólico que constitui a cultura humana 

(BRUNER, 2008, p.165).  
 

Logo, a partir dessas contribuições e de muitas outras, pensadores/pensadoras 

em várias áreas de conhecimento passam a perceber a categoria ‘identidade humana’, não 

como estrutura estática e imutável, mas como produto das dialéticas indivíduo/sociedade; 

interioridade/exterioridade; história/estória e permanência/mudança, em suma, como a 

expressão de sujeitos que são inevitavelmente interpelados e influenciados pela sociedade, 

mas que também constroem, reconstroem e transformam a realidade. Neste veio de produção 

de novas realidades, as dimensões dialéticas ganham força, uma vez que, o ser humano é 

produto e produtor histórico-social, uma expressão da “dialética entre a igualdade e a 

diferença, entre a individualidade e a coletividade” (LIMA; CIAMPA; ALMEIDA, 2009, p. 

227). Desse modo, a partir da Psicologia Social Crítica, as discussões sobre identidade 

humana ganham novas sustentações teóricas e políticas dada a importância das contribuições 

de Antônio da Costa Ciampa13 (1984; 1987).    

Os estudos sobre identidade na perspectiva da Psicologia Social Crítica, 

consideram o “homem em movimento”, que se desloca e é deslocado constantemente como 

um continuum de ‘sendo’ e não um estático ‘é’ constituído nas relações. Neste campo, 

consideramos que a identidade não é apenas influenciada pelo social. Antes disso, ela é 

constitutivamente social e partícipe das mudanças que estruturam o social. Na leitura de 

Ciampa (1987), a identidade é um contínuo processo de construção, reconstrução e 

desconstrução. Identidade humana é movimento, uma infindável transformação.  

                                                           
13 Antônio Ciampa é o precursor, no campo da Psicologia Social, do estudo de identidade como metamorfose 

humana. Identidade não é uma categoria simples e se remete ao tecimento histórico político da sociedade em 

elaboração. Numa perspectiva, em certa medida, dialético-materialista marxista o autor propõe pensar 

identidade como transitoriedade, procedimentos contínuos intersubjetivos, os quais perpassam questões 

biológicas, psicológicas e sociais (ANTUNES, 2012). 
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A identidade se dá na expressão de várias personagens e a articulação dessas 

personagens constitui o que denominamos de ‘Eu’. Desse modo, “é impossível viver sem 

personagens, na medida em que sempre me apresento como representante de mim mesmo 

perante os outros” (LIMA, 2010, p. 144). O que implica dizer que as identidades das pessoas 

são afetadas mutuamente, não havendo, pois, identidade imaculada. O caráter relacional da 

identidade também tem atravessamentos da temporalidade. Esta aufere dimensões 

fundamentais, visto que a trajetória de vida de determinada pessoa é perpassada no tempo e, 

neste, há possibilidades de percursos e dinâmicas subjacentes (CIAMPA, 1984; 1987). Neste 

sentido, a metamorfose acontece no tempo.  

Nesta perspectiva, a identidade humana só pode ser representada por meio de 

personagens, e o reconhecimento destas nega a totalidade da identidade. Assim, só é possível 

estudar identidade em sua aparência, no palco de suas diversas representações. Portanto, 

identidade é um fenômeno social e sua formulação se dá por atravessamentos de personagens 

e representações no cotidiano das relações através do tempo. Vida e tempo são o palco das 

personagens. No campo das relações, as personagens vão se constituindo e forjando o 

delineamento do fluxo de cada vida, a partir do qual, o sujeito busca pela afirmação de si, o 

reconhecimento de sua identidade.  

Os trabalhos sobre identidade, nesta linha de pensamento, apostam na contínua 

transformação do ser humano, mesmo que “disfarçada” de identidade permanente. É nas 

aparências de não-transformação das identidades que podemos perceber a ideologia da “não 

transformação do ser humano como condição para não transformação da sociedade” (LANE, 

1987, p.10).  

À vista dessa complexidade, Ciampa (1987, p.128), após desenvolver análises 

da história de vida de Severina (personagem da vida real) e das personagens exercidas por 

ela, chega à conclusão que “[...] identidade é metamorfose e metamorfose é vida [...]”. Esse 

é o desenvolvimento dinâmico de cada um. Enquanto há vida, haverá metamorfose, e neste 

processo, há fragmentos de emancipação humana, os quais dizem respeito a busca por 

superação das condições sociais impostas. Em suma, para os autores e autoras que trabalham 

sob esta perspectiva, identidade é metamorfose humana em busca de emancipação, daí a 

postulação do sintagma identidade-metamorfose-emancipação (CIAMPA, 1987; LIMA, 

2010; LIMA; CIAMPA, 2012).  

Diante do sistema capitalista, que fomenta a contradição e dissemina a injustiça 

social, cada sujeito luta por sua humanização e por reconhecimento. É referente a esse 
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contexto social, o qual impõe condições materiais de existência aos sujeitos, que Ciampa 

aborda os fragmentos de emancipação nas metamorfoses da vida humana.  

Contextualizando as discussões de identidade a partir do materialismo histórico-

dialético, e refletindo sobre as proposições de Ciampa (1984/1987), podemos argumentar 

que o capitalismo, enquanto sistema globalmente articulado, perpassa as várias instâncias, 

fundamentando uma racionalidade colonizadora do mundo da vida. Esta racionalidade 

orienta teorias e práticas voltadas à manutenção do capital; mecanismos de produção são 

forjados e não se detêm aos produtos comercializados nas vitrines. Antes disso, captura vidas 

humanas e as subjugam a formas de vida minuciosamente roteirizadas, caracterizando a 

produção de subjetividade nos tempos do capitalismo.  

Aluísio Lima (2010), seguindo as pistas apresentadas por Ciampa, acredita na 

noção de que o discurso social é elemento-chave na produção da identidade – na formação 

e reposição de personagens –, uma vez que representação e reconhecimento são processos 

concomitantes e contínuos. Neste sentido, a identidade será sempre pressuposta, uma 

pressuposição social a partir da formação de políticas de identidade, que representam a 

expectativa social sobre os sujeitos. E assim, a identidade será, ela mesma, uma resposta à 

pressuposição.  

 

Ou seja, sempre há a pressuposição de uma identidade; sempre uma identidade é 

pressuposta. Podemos até desconhecê-la; mas, pressupomos sua existência. Até 

mesmo na pergunta sobre o recém-nascido há um ele (pronome, no lugar do 

nome...) indicando a mesma pressuposição em relação àquele pequeno ser humano 

(CIAMPA, 1987, p. 153).  

 

Entretanto, esta relação se dá sobre uma dialética de posição-reposição de 

personagens, que pode ser tanto positiva quanto negativa para os sujeitos. Esta dialética 

resulta no que a pessoa faz com o que fizeram dela (proposição com inspiração Sartreana). 

E nesta dinâmica, consideramos ainda, que as personagens escolhidas pelos sujeitos têm 

ligação direta com a relação de poder que elas dão acesso. 

 No desenvolvimento da identidade, operam uma sequência de formas de 

reconhecimento e este reconhecimento, quando ausente ou realizado de forma desumana, 

provoca a experiência de aprisionamento na mesmice. As personagens exercidas podem, 

então, em virtude da necessidade de reconhecimento, vir a se transformar em fetiche, tal 

qual, para Marx14, a mercadoria se faz.  

                                                           
14 Para maior aprofundamento consultar a obra de Marx (1984) O capital – Livro I.  
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Desse modo, o processo de mesmice, que consiste em “um fenômeno decorrente 

da reposição da identidade que pode se dar como consciente busca de estabilidade ou 

inconsciente compulsão à repetição [...] a identidade é pressuposta como ‘dada’ 

permanentemente e não como reposição de uma identidade que um dia foi posta” (Lima, 

2010, p.149), dá aos sujeitos a sensação de imutabilidade, de estagnação da identidade. 

Assim, o aprisionamento à mesmice, é o aprisionamento ao fetiche de uma personagem, 

impedindo a concretização do sentido emancipatório da identidade.  

Na compreensão de Ciampa (1987), tal condição é nomeada de ‘fetichismo da 

personagem’ ou ‘identidade mito’. Para Lima (2012), quando não há um reconhecimento 

recíproco, ou quando este é feito de forma desumana, os indivíduos sofrem a experiência de 

aprisionamento a esses processos, o que impede a concretização emancipatória da 

identidade. Isto serve aos ideais do capital, pois torna o ser humano refém de uma suposta 

identidade atemporal e imutável, impedindo a busca por emancipação. Aliás, sobre a lógica 

de subserviência ao capital, Lima (2012, p. 18) assinala que: 

 

[...] a personagem fetichizada é reforçada em seu comparecimento pela forma de 

valor social, que força os indivíduos a se reproduzirem como réplicas de si 

mesmos, “a fim de preservar interesses estabelecidos, situações convenientes, 

interesses e conveniências do capital (e não do ser humano, que assim permanece 

um ator preso à mesmice imposta)” (Ciampa, 1987/2009, p. 165). O fetiche da 

personagem também pode ser entendido como um aprisionamento no mundo da 

mesmice (da não mesmidade) e da má infinidade (a não superação das 

contradições), em que a atividade que engendra a personagem deixa de ser 

desempenhada, mas a representação da personagem persiste: Severino “é 

lavrador”, mas já “não lavra”.   

 

 

Nem toda reposição de identidade, porém, expressa alienação e heteronomia 

(GONÇALVES NETO; LIMA, 2011; ALMEIDA, 2005). Pode ser fruto de uma atitude 

positiva diante da vida. A questão, então, é que os indivíduos não se transformem em 

prisioneiros das personagens que estão sendo, de seus papéis ou das situações vivenciadas. 

Neste sentido, podemos compreender que um homem pode agir com violência hoje, todavia, 

vir a ter outros posicionamentos no decorrer da vida. Um homem que agride ou agrediu não 

deve ser entendido como “O agressor”, como uma identidade estática, sedimentada. As 

personagens que uma pessoa desempenhou ou desempenha no momento atual não dizem da 

realidade completa dela. Desse modo, identidade deve ser percebida como uma construção 

história e se dá na história pela via de possibilidades e impossibilidades. O que nos faz refletir 
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que mesmice e mesmidade são processos complementares e contínuos da história de vida 

dos sujeitos (LIMA, 2010).  

Nesta perspectiva, entendemos que as personagens são momentos, degraus, 

círculos em constante transformação e movimentos de progressão e regressão. As pessoas 

se expressam sempre por personagens, e a expressão de alguém nunca poderá ser 

reproduzida ou apreendida em sua totalidade. A proposição ética desta concepção de 

identidade é que “não há como determinar um a priori para as formas de vida e a identidade 

dos sujeitos. Cada biografia deve expressar uma história única que possa tanto identificá-la 

como uma singularidade dotada de direitos individuais, quanto uma universalidade que 

expressa uma coletividade” (LIMA, 2012, p. 21). 

Compreendemos, portanto, que as identidades se constituem diante do 

movimento social, que em última instância, é histórico. Aqui é expressa a importância da 

história na construção das identidades humanas. Para Ciampa (1987, p.170) “história é 

autoprodução humana [...] progressiva e contínua hominização do homem”. Neste sentido, 

somos seres de possibilidades. A identidade construída de cada indivíduo é participante da 

substância história que a espécie humana possui. E na dialética indivíduo-sociedade, cada 

identidade é a anunciação da infinitude humana, e ao mesmo tempo, uma negação dessa 

totalidade.  

Diante dessa substância histórica, o método de narrativas de história de vida se 

estabelece neste escrito como instrumento possível para compreensão das identidades como 

metamorfose humana em busca de emancipação. As narrativas de história de vida de 

Severino e Severina apresentadas por Ciampa demonstram como os seres humanos se 

caracterizam, antes de tudo, por sua capacidade de superação das circunstâncias dadas – que 

neste escrito equiparamos a noção de cenários –, pela capacidade de criação de projetos de 

si15 , e ainda, permite perceber se o resultado das ações destes projetos promove uma 

realidade nova a partir de significação própria.  

Neste sentido, podemos compreender que o método assumiu tal nomeação, tanto 

para o material coletado quanto para sua análise, “uma vez que foi justamente a narração, 

sobre os diferentes acontecimentos e os sentidos dados por Severina, o objeto central de 

análise da pesquisa” (LIMA; CIAMPA, 2017, p.5). 

                                                           
15 Ou projetos de identidade (ALMEIDA, 2005). 
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E com base nas discussões de Aluísio Lima (2010, p. 41) acerca das 

considerações de Walter Benjamin16 sobre a arte de narrar (em vias de extinção, em sua 

compreensão, assim como a experiência como possibilidade de relato), acreditamos na 

formação da personagem Narrador como possibilidade no método proposto. Este narrador, 

que por não apenas descrever o passado, mas articular o presente e projetos futuros, resiste 

à massificação e à serialidade impostas. Neste sentido, “A importância da narrativa encontra-

se na possibilidade de que aquele que conta a história tem de nos mostrar os restos, rastros, 

de sua individualidade”. 

Outra proposta importante que o método de narrativa de história de vida traz é a 

função de testemunha que o pesquisador possui diante da história do outro. Essa personagem 

não é considerada apenas como aquela que vê com os próprios olhos, mas tem o peso de 

contemplar o sofrimento do outro. A testemunha é aquela que não vai embora, mas fica, 

partilha e se torna responsável pelo que viu e ouviu. Neste sentido, “A concepção de 

pesquisador como testemunha é um posicionamento ético-político ante a desigualdade que 

é presenciada” (LIMA, 2010, p. 42).   

Neste método, apostamos, como Ciampa (1987, p. 127), que o “singular 

materializa o universal”. Assim, as histórias de vida possibilitam acessar elementos que 

operam na construção da sociedade das desigualdades em vigência. Diante dessa 

compreensão, deslocamos a preocupação da generalização dos dados para o aprofundamento 

destes, pois analisar o particular nos dá elementos que aludem contextos mais amplos, nos 

remetem ao universal, às relações macrossociais. Queremos, então, mergulhar nas histórias 

dos sujeitos e, como testemunhas, ser responsáveis por análises comprometidas com a 

transformação social, uma vez que verificamos o processo de metamorfose em busca de 

emancipação de cada sujeito. E assim, neste método, a objetividade dá lugar a subjetividade 

como processo histórico (LANE, 1987).    

Aqui é que o sintagma identidade-metamorfose-emancipação ganha força na 

pesquisa proposta, haja vista uma orientação para a emancipação humana. Compreender 

essas especificidades da identidade humana admite o seu caráter flexível e multifacetado, 

contribuindo, assim, para proposições e perspectivas em favor da emancipação individual e 

coletiva. Nas palavras de Lima (2010, p. 44),  

 

O objetivo na análise das narrativas de história de vida, nesse sentido, está na 

possibilidade que esta tem de nos mostrar como a identidade de uma pessoa foi se 

                                                           
16 Para maior aprofundamento consultar a obra de Benjamin (1987) Magia, técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura. 
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metamorfoseando ao longo dos anos [...] e, ao mesmo tempo, evidenciar como 

determinadas representações podem representar a condição perante a mesmice. 

Afinal, os eventos não só acontecem por conta de todas as coisas que o indivíduo 

vive, mas sim por conta de determinados acontecimentos e dos significados que 

estes adquiriram no decorrer do tempo. 
 

Entendemos, portanto, que os homens autores de violência, assim como os 

outros homens, são sujeitos imersos em cultura machista, a qual se perpetua por gerações, 

sendo estes produtores e reprodutores desta cultura. “Neste sentido, é necessário assumir que 

a cultura é mais um mapa do que um conjunto de prescrições impostas. Mapa este que orienta 

as pessoas e faz com que combinem as prescrições em suas relações concretas com outras 

pessoas e com o mundo” (GREGORI, 1993, p. 201).  

Nesta cultura, as constituições das masculinidades se dão por meio de rituais 

crueldade, violência física e simbólica (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014). Estas 

masculinidades são elaborações socioculturais, muitas vezes levadas pela negatividade do 

feminino, constituindo-se como categoria frágil. A violência é um critério pertencente aos 

rituais de formação das masculinidades. Logo, como um produto socialmente constituído, o 

homem é agressivo e possui a imagem de criatura violenta desde as sociedades mais arcaicas. 

“Associadas à honra viril, as manifestações de violência masculina vêm se transformando 

na medida em que as relações sociais – particularmente as de gênero - se modificam, mas 

se mantêm como elemento presente em várias culturas”. Os homens, desde a mais tenra 

idade, afirmam-se por uma tripla negação – ou oposição – “eu não sou minha mãe”; “eu não 

sou um bebê”; “eu não sou uma menina (ou um homossexual)”. Esta autoafirmação da 

virilidade, primeiramente é dirigida à mãe, mas logo é estendida às demais mulheres e outros 

homens, o que pode ser uma das razões para a violência ser eminentemente masculina 

(BORIS, 2002, p. 49, grifos do autor).  

A partir das análises das narrativas de história de vida, como a que realizaremos 

mais à frente, consideramos a possibilidade de suscitar a personagem de narrador, e quiçá 

uma ruptura narrativa que possa gerar transformações emancipatórias para o próprio 

narrador. E ainda, acreditamos na formação dos pesquisadores como testemunhas dessa 

história e do sofrimento vivido pelo homem que a conta. E neste processo, perceber as 

metamorfoses e os mecanismos de aparência de não metamorfose ao longo dos anos.    

Assim, além de boas análises das violências de gênero, para lograrmos avanços 

no combate destas violências, é preciso superar o binômio “Mulheres vítimas” versus 

“Homens agressores”, dar importância às narrativas dos homens autores de violência e 
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investigar os processos que envolvem a elaboração do gênero e da identidade desses homens 

(BEIRAS et al., 2012; SANTOS, 2014; BEIRAS; NASCIMENTO, 2017).   

À vista dessa realidade, as reflexões sobre as narrativas de história de vida destes 

homens visam a compreensão de suas identidades como articulações estabelecidas histórico-

socialmente. Portanto, como acentua Natalie Davis (1975-76 apud SCOTT, 1995, p. 72) 

“[...] deveríamos nos interessar pela história tanto dos homens quanto das mulheres, e que 

não deveríamos trabalhar unicamente sobre o sexo oprimido, do mesmo jeito que um 

historiador das classes não pode fixar seu olhar unicamente sobre os camponeses [...]”.  

Com base em tais fundamentos é que novas discussões sobre a temática dos 

homens autores de violência de gênero são possíveis, e necessárias. Há muito a ser explorado 

e problematizado sobre a construção das identidades dos homens, entendendo que a 

produção de identidades contemporâneas sofre fortes investidas dos discursos técnico-

psicológicos, tendendo a reduzir a complexidade da identidade a personagens fetichizadas, 

sustentadas por um reconhecimento perverso. Em nosso caso, o discurso do “homem 

agressor”. As formas de reconhecimento, então, são cruciais para as dinâmicas da identidade. 

Entendendo essas dinâmicas como necessárias às formas de controle e administração da 

realidade, haja vista que vivemos uma organização individual e coletiva na qual luta pelo 

reconhecimento se tornou a palavra de ordem para diferentes indivíduos e coletivos 

estigmatizados (LIMA, 2009).    

 

 Políticas de identidade e o diálogo do Sintagma identidade-metamorfose-

emancipação com as questões de gênero  

 

Diante das análises supracitadas, levantamos no campo de estudos de gênero as 

discussões acerca das políticas de identidade discutidas por Antônio Ciampa (1987; 2002), 

Juracy Almeida (2005) e Aluísio Lima (2010), haja vista que o conceito diz respeito à 

reprodução das formas de convivência e de organização social (ALMEIDA, 2005), inclusive 

organização das relações de gênero e da representação dos corpos nas lutas por 

reconhecimento. Segundo esses autores, este conceito pode assumir duas vias de sentido. A 

primeira remete a uma constituição de identidade coletiva com fins emancipadores, através 

da organização de movimentos sociais e de lutas por reconhecimento de grupos 

estigmatizados e marginalizados. Traduz-se nas ações das populações ditas “minoritárias” e 

marginalizadas que, na luta por reconhecimento, buscam validar-se de uma personagem 

coletiva para afirmação de suas existências frente à homogeneização e estigmatização social, 
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bem como, para reivindicarem direitos sociais. A outra via considera a criação de regras 

normativas sobre as identidades, regulando-as aos interesses administradores da sociedade, 

uma vez que aprisionam os sujeitos em uma única representação possível de suas 

identidades, limitando-os a normas previamente estabelecidas (CIAMPA, 2002; LIMA, 

2010). 

Consideremos este segundo sentido para pensarmos a temática dos homens 

autores de violência de gênero, na medida em que as identidades dos homens dependem de 

uma organização em que se inserem, a qual consideramos ser uma organização patriarcalista, 

machista, misógina, homofóbica, classista, racista e capitalista. Essa organização anterior às 

identidades tem conteúdos previamente definidos, formando assim uma política de 

identidade produtora das pressuposições das identidades. As políticas de identidade em torno 

da formação das masculinidades implicam em processos ancorados em scripts previstos da 

organização dos sujeitos, produzindo formações de identidade a partir dos recursos 

hegemônicos de masculinidades pautadas na violência, que é o marco regulatório desta 

sociedade hierarquizada.   

Almeida (2005, p. 106), ampliando esta ideia, considera que as políticas de 

identidade “funcionam como as pinturas com ponto fixo”, estabelecendo lugares sociais para 

os indivíduos, bem como, seus limites toleráveis e os modos de ocupação desses lugares. 

Essas políticas impulsionam os sujeitos ao atendimento das exigências sociais e acomodação 

à normatividade vigente. O que implica dizer que os projetos individuais são elaborados com 

base em cenários socialmente estabelecidos, mas sujeitos a negociações e resistências.   

Desse modo, as políticas de identidade são “políticas particularistas com 

pretensões de universalidade”, considerando que os modelos identitários são utilizados para 

preservar ou alterar certos interesses nas estruturas de poder, mantendo determinados 

privilégios e favorecendo grupos sociais em detrimento de outros – caracterizando relações 

assimétricas –. Obedecendo “a razões político-estratégicas de determinados atores sociais 

[...]”, direcionam “os relacionamentos entre os indivíduos e entre os diferentes grupos que 

integram uma dada sociedade”. As políticas de identidade, neste sentido, estão a serviço de 

interesses sistêmicos de conformar os indivíduos aos ditames de seu funcionamento [...]” 

(ALMEIDA, 2005, p. 131). 

As categorias – ou grupos – privilegiadas, então, validam-se dessas políticas para 

colocar outras categorias inferiorizadas “em seus devidos lugares”. E assim, operam de 

modo a “(con)formar identidades, presentificar identidades subordinadas (e, por oposição, 
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identidades superiores), as quais devem ser assumidas em nome da reprodução do sistema 

social estabelecido”. Traduzindo estes termos para discussão da violência de gênero, é 

possível pensarmos que os homens, enquanto grupo (CONNELL, 2015), exercem 

dominação e poder a partir da manutenção da violência contra as mulheres (BOURDIEU, 

2014), operam os interesses sistêmicos da reprodução dos modos de relação hierarquizados 

segundo os moldes do patriarcado e do capitalismo a partir da reprodução – imposta – 

violenta das relações. Esse sistema de relações estabelece scripts ou um éthos de como os 

homens devem agir e como as mulheres e demais gêneros devem permanecer em seus 

devidos lugares, sem questionar a ordem estabelecida. Nesta lógica, quanto a relação 

homens-homens, a organização segue tais operações de poder, uma vez que há o 

estabelecimento de grupos de homens superiores com pretensões de atendimento ao ideal de 

masculinidade hegemônica (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013) e a subordinação de 

masculinidades contra hegemônicas e dissonantes.      

Nestes termos, as políticas de identidade têm caráter regulatório, visando 

cristalizar papéis e lugares sociais – como também cenários e personagens, que em nossa 

leitura representam as identidades humanas –. Operam com base no contraste entre (eu/nós), 

que são grupos afirmados com uma autoimagem positiva, e (outros/eles), outros grupos e 

seus membros atribuídos de imagem negativa. Diante disso, podemos pensar que a 

manutenção do sistema de gênero17, que implica a supremacia masculina em detrimento da 

dominação sobre as mulheres e outros gêneros se dá a partir da operação de políticas de 

identidade reguladora das identidades e grupos sociais.   

Diante do anteposto, compreendemos que o mergulho nas narrativas de história 

de vida de homens autores de violência se apresenta como um caminho para o estudo da 

identidade-metamorfose-emancipação de homens e suas relações com a violência de gênero.  

A relevância desse movimento se dá na medida em que consideramos o estudo da identidade 

a partir da lógica negativa apresentada por Lima e Ciampa (2017, p. 5) a qual considerar que  

 

(a) estudar identidade deve ser mais do que uma descrição de características 

identificatórias, não sendo suficiente compreender só a história de um indivíduo 

ou de um grupo, sendo necessário apreender a não identidade; (b) estudar 

identidade é analisar os processos de individuação-socialização e/ou alienação-

emancipação, buscando compreender a sociedade e a política em que o indivíduo 

está inserido; (c) estudar identidade é identificar como ocorrem os modos de 

reconhecimentos dos indivíduos submetidos às (bio)políticas de identidades; (d) 

estudar identidade é procurar nas narrativas a expressão de fragmentos de 

resistência, de emancipação. 

                                                           
17 Que na compreensão de Connell e Pearse (2015) configura-se como padrões de maior escala, persistentes ao 

longo do tempo. 
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Com essas compreensões, podemos fazer um salto reflexivo em direção a 

compreensões possíveis entre os construtos identidade e gênero. Quando Ciampa (1987, p. 

24) analisou o poema “Morte e Vida Severina” de João Cabral de Melo Neto, frisou as tantas 

tentativas de substantivação empreendidas por Severino não foram suficientes para dizer 

quem ele era. Diante desses movimentos, Severino percebe que “não deve permanecer como 

substantivo ou como adjetivo; precisa se fazer verbo, fazer-se ação.”. E nesse processo, o 

dizer quem é passa a ser o fazer quem é.  

Desse modo, compreendemos que na elaboração da identidade a partir de 

nomeações e predicações só ocultam que de fato a vida é metamorfose, que identidade se dá 

por personagens ativas. O indivíduo não é algo, ele está sendo o que faz. A ação aqui é então 

expressão do em outras perspectivas se nomeia como interioridade.      

Diante disso, passamos a analisar o construto identidade-metamorfose-

emancipação que expressa a concepção de identidade como metamorfose humana em busca 

de emancipação das condições dadas. Essas condições são concebidas como ditames do 

capitalismo, organizada a partir de uma razão sistêmica colonizadora do mundo da vida18, 

nas reflexões de Ciampa (1987) e Lima (2010). Mas, como podemos pensar esse construto 

a partir do gênero? 

Concordamos com Ribeiro e Lima (2012, p. 90, grifos dos autores, acréscimos 

nossos) quando se posicionam favoráveis às articulações entre as proposições de Ciampa 

(1987) e as discussões de gênero da teoria Queer de Judith Butler (2017a).  Ela e ele dizem: 

 

[...] acreditamos que a teoria queer nos parece oferecer uma importante 

contribuição em nível social e político, a partir de sua proposição, tanto para o 

feminismo com para os estudos de identidade, sobre a suspensão aparentemente 

temporária das categorias sexuais. Afinal, o descentramento possibilita a crítica 

das relações de poder e violência que subsistem independentemente das 

transformações político-econômicas sustentadas pela segunda matriz assinalada 

anteriormente [matriz marxista].   

 

 

O que nos leva a uma compreensão de Psicologia Social Crítica da identidade 

humana a partir do diálogo entre as articulações de Ciampa (1987; 2002), Lima (2010; 2012; 

2014) e Almeida (2005) e as contribuições críticas de Judith Butler (2017a). Diante disso, 

pensamos nas políticas sob as quais os “homens” estão submetidos para compreender uma 

                                                           
18 Proposições Habermasianas.   
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articulação possível entre gênero, masculinidades e identidade na perspectiva da Psicologia 

Social Crítica.  

Em “Problemas de Gênero” (BUTLER, 2017a), a autora discute essas questões 

centrando sua tese na não dualidade sexo/gênero. Uma parte do movimento feminista 

defende a premissa de sexo como categoria natural e gênero, sendo uma formulação social. 

Já para Butler, essa cisão não é possível. Esta põe em questão a ideia da dualidade proposta 

pela política feminista e demanda desconstruir a ideia de gênero feito essência.  

A autora discute as dimensões representacionais e políticas do gênero, e trabalha 

para construir a noção de performatividade, como negação das essencialidades e tentativa 

de nomeação das elaborações de gênero a partir da ação. Todavia, admite que, no campo 

político, haja uma exigência pela representatividade, assim, este elemento estará sempre 

presente, não sendo possível negá-lo ou superá-lo.   

Para Butler, o “gênero” de alguém não diz tudo o que uma pessoa é. Certamente, 

se alguém “é” mulher, isso não é tudo o que esse alguém é, de forma semelhante os 

“homens”. Nem sempre o gênero se constitui de forma coerente e consistente nos contextos 

históricos. As dimensões de gênero possuem interseções com modalidades raciais, classistas, 

étnicas, sexuais e outras, de modo que se torna impossível dissociar a noção de gênero de 

suas interseções políticas, culturais e discursivas na qual é forjada. Destarte, nesta 

perspectiva, gênero é uma produção discursiva e cultural, configurando-se como 

performance persistente ou não (BUTLER, 2017a).  

Com amparo na crítica às dicotomias que a divisão sexo/gênero produz, a 

pensadora parte para a crítica do sujeito como ‘sujeito uno’ que é produzido, na esfera da 

política representacional, principalmente pelas instâncias jurídicas. Ela entende não ser 

possível reduzir um sujeito a uma identidade, sem limitá-lo. Portanto, esse ideal de sujeito 

unitário pode ser prejudicial mesmo que com pretensões emancipatórios. Desse modo, o 

exercício preciso sobre gênero na dimensão política é “justamente formular, no interior dessa 

estrutura constituída, uma crítica às categorias de identidade que as estruturas jurídicas 

contemporâneas engendram, naturalizam e imobilizam” (BUTLER, 2017a, p.22). 

Ainda para Butler (2017a, p. 21), a noção binária masculino/feminino está 

completamente descontextualizada, “analítica e politicamente separada da constituição de 

classe, raça, etnia e outros eixos de relação de poder, os quais tanto constituem a ‘identidade’ 

como tornam equívoca a noção singular de identidade”.  



 
 
 

50 

 

 

Sobre tais problemáticas de gênero e identidade, a filósofa reflete sobre a 

possibilidade de um feminismo pautado em novas noções de gênero e identidade. Para ela,  

 
Se a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir como premissa básica 

da política feminista, talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável 

para contestar as próprias reificações de gênero e da identidade – isto é, uma 

política feminista que tome a construção variável da identidade como um pré-

requisito metodológico e normativo, senão como um objetivo político (BUTLER, 

2017a, p. 23). 

 

Essa proposta de um feminismo com base na variabilidade das categorias 

identidade e gênero se aproxima com a compreensão da Psicologia Social Crítica expressa 

nas discussões de identidade como metamorfose humana, citadas anteriormente, e pode ser 

uma ferramenta salutar  na luta pela superação do binômio “Mulheres vítimas” versus 

“Homens agressores” e um trabalho que envolva os homens nesta luta sem reduzi-los a uma 

identidade estática e substantivada de “agressores”.  

Diante das colocações de Butler (2017a) e a críticas às identidades como 

substantivos inertes, uma relação torna-se factível na temática de homens apreendidos como 

“agressores” pela Lei Maria da Penha. A esfera da jurídica criminal, com o discurso de 

prevenção e punição sobre atos de violência contra a mulher, nomeia os homens autores 

destas violências como “agressores” e tal representação ganha força nos discursos oficiais e 

não oficiais. Cabe refletir, até que ponto essa categoria identitária não reforça a naturalização 

e imobilização dos sujeitos assim representados. Neste sentido, questionamos práticas de 

categorização, tais como, a nomeação “agressores” – como uma identidade estática – sobre 

os homens autores de violência.  

O questionamento do “nós” feminista temos uma discussão sobre a raiz 

fundacionista da política de identidade que constitui o movimento. A pretensão da criação 

de uma identidade para fins de ação política é combatida pela filósofa, já que compreende 

que a/o “agente” da ação se constitui no ato e através dele. Neste sentido, a compreensão da 

performatividade de gênero reforça o argumento de que os sujeitos se constituem 

discursivamente, em ato. Como a autora mesmo discute, 

 

Mesmo nas teorias que postulam um sujeito altamente restrito ou situado, o sujeito 

continua a encontrar seu ambiente discursivamente constituído numa estrutura 

epistemológica de oposição. O sujeito culturalmente enredado negocia suas 

construções, mesmo quando estas constituem os próprios atributos de sua própria 

identidade (BUTLER, 2017a, p. 246).  
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Nestes termos, compreendemos que os sujeitos reconhecidos como homens se 

constituem a partir de ações concretas ao longo de suas vidas. A construção das identidades 

dos sujeitos não é fruto de descrições culturais prévias sobre o ‘ser homem’, mas se são a 

partir de constantes negociações diante de tais scripts de identidade. A ênfase na identidade 

como metamorfose humana se dá nos processos, na ação e na transitoriedade da 

subjetividade. O contínuo ‘estar sendo’ dos sujeitos é a expressão da identidade como 

narrativa, dada a partir da significação que os sujeitos fazem de suas ações, a partir das 

personagens que estabelecem, representam, repõem ou substituem.  

Neste sentido, concordamos com a perspectiva de Ribeiro e Lima (2012) quando 

argumentam que as contribuições de Butler mostraram-se compatíveis com a teoria de 

identidade-metamorfose-emancipação desenvolvida por Ciampa e Lima. De acordo com a 

autora e o autor essa compreensão se dá na medida em que  

 

Essa proposição defendida por Butler de que a identidade não deve ser concebida 

de modo permanente e estável, possibilita aproximar suas contribuições feministas 

acerca do gênero às contribuições apresentadas por Antonio da Costa Ciampa 

(1987), para o campo da Psicologia Social, de que a identidade humana é 

metamorfose, submetida ao reconhecimento social e, como tal, sujeita às 

mudanças vividas pela estrutura social vigente (RIBEIRO; LIMA, 2012, p. 92).  
 

Neste sentido, não há uma essência de gênero por trás das expressões de gênero, 

das ações. A identidade é performaticamente construída, constituindo-se como efeito que se 

manifesta no regime de diferenças, em jogos de referências. Tal compreensão nos leva ao 

pensamento de Ciampa e da Psicologia Social Crítica sobre a identidade humana, o qual 

considera identidade como uma dinâmica permanentes metamorfoses. Mesmo com a 

possibilidade de aparência de não-metamorfose, que é a maneira estática que tentamos 

substancializar os sujeitos – através da mesmice e do fetiche de personagem –, as rupturas 

com as políticas de identidade e o processo de alterização (o tornar-se outro) da identidade 

são possíveis e viabilizam a construção do vir-a-ser humano (RIBEIRO & LIMA, 2012; 

CIAMPA, 1987). 

Vimos, portanto, que as categorias identidade e gênero estão intrinsecamente 

conectadas entre si e estas, por sua vez, relacionam-se às normatividades e discursos sociais 

dominantes. Dito isto, consideramos esse diálogo possível e necessário às discussões de 

gênero e identidade em uma perspectiva crítica que propomos neste escrito. 
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 HISTÓRIAS E SABERES SOBRE MASCULINIDADES E VIOLÊNCIAS   

 

Figura 4. Sem título 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2018)                     

 

Cabe iniciar as discussões, propriamente ditas, com um passo de revisitação aos 

construtos teórico-políticos acerca das masculinidades e suas relações com a violência de 

gênero. Problematizar as teorias não se trata apenas de um pré-requisito formal, antes disso, 

atende às necessidades metodológicas de aproximação com o objeto estudado, para assim, 

possibilitar diálogos, questionamentos, negações ou corroborações das afirmações já 

propostas.  

Por todo este itinerário teórico e literário, pudemos encontrar autoras/es e suas 

leituras sobre o que vêm a ser as masculinidades. Enfatizamos, então, que compreendemos 

esse apanhado como um processo de interlocução entre pesquisador e as produções já 

desenvolvidas em torno da temática de estudos proposta. Nesse sentido, não apresentamos 

aqui uma reprodução de pensamentos. Antes, buscamos a partir da apresentação das leituras 

compreender cada autor/a como um/a narrador/a, contador/a de histórias, a partir de uma 

perspectiva situada e limitada. Desse modo, conversaremos com os/as autores/as e 

tentaremos recontar suas histórias sobre homens e masculinidades. No entanto, não temos a 

preocupação de apresentar uma história linearmente traçada, uma vez que, como nos lembra 
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Benjamin (2012) a história não é o acúmulo de fatos, contínuos e progressivos. Ela é 

construída e recordada no presente.  

 

 Nuances e disputas dos conceitos de gênero19 

 

É preciso tomar o conceito de gênero como um construto sociológico difundido 

com a preocupação da diferenciação do sexo biológico e os papéis sociais e pressuposições 

comportamentais femininas e masculinas, demarcados, eminentemente por relações de 

poder entre homens e mulheres. O que nos leva a dizer que gênero é a construção social do 

masculino e do feminino. (PENA & CORREIA, 2003; LIMA & MELO, 2012; SAFFIOTI, 

2015). E como Connell e Pearse (2015, p. 48) suscitam, “[...] gênero diz respeito ao jeito 

com que as sociedades humanas lidam com os corpos humanos e sua continuidade e com as 

consequências desse ‘lidar’ para nossas vidas pessoais e nosso destino coletivo”. 

Entretanto, queremos nos distanciar de uma concepção categórica de gênero que 

o concebe como uma forma binária estática em termos de “homem” e “mulher”, 

invisibilizando as expressões de gênero para além do binarismo. Nas ciências sociais, a 

teoria dos papéis sexuais, os quais orientariam duas categorias distintas em termos de papéis 

masculinos e papéis femininos, é um exemplo dessa forma de pensar da qual não 

consideramos como consonantes às nossas concepções de gênero. Acreditamos que é preciso 

se distanciar de concepções nas quais “as mulheres estão todas numa caixa separada e os 

homens todos, noutra” (CONNELL, 2014, p. 19).  

Neste sentido, a historiadora estadunidense Joan Scott (1995, p. 72) apresenta 

análises sobre o termo “gênero”, considerando que esse construto é distinto de outros como 

classe e raça. Mesmo que sejam interseccionais, esses construtos têm fundamentos teórico 

distintos. Enquanto que classe possui sua base na teorização marxista, classe e gênero não 

carregam fundamentações semelhantes. Portanto, “gênero” é um termo recentemente 

utilizado pelas feministas americanas, as quais   

 

                                                           
19 Assumimos que nas discussões de gênero desenvolvidas até então há diferenças conceituais – e tensões – 

importantes. As distintas bases epistemológicas que orientam os conceitos, por vezes, podem causar certo 

conflito teórico. Entretanto, conferimos importância a essas (im)possibilidades de diálogo. Fazemos nosso 

exercício inspirados nos diálogos recentes entre Teoria Crítica e Pós-estruturalismo, nas interlocuções que 

Judith Butler dessas duas escolas. Além de considerarmos os trabalhos prévios em Psicologia Social Crítica já 

realizados com base nessas pontes teóricas. Desse modo, não descartamos a dialogicidade nas discussões, 

considerando contribuições de Judith Butler, Raewyn Connell, Joan Scott dentre outras e outros autores sobre 

as categorias gênero, masculinidades e identidade.  
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[...] queriam enfatizar o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas 

no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no 

uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O termo “gênero” enfatizava 

igualmente o aspecto relacional das definições normativas da feminilidade. 

Aquelas que estavam preocupadas pelo fato de que a produção dos estudos sobre 

mulheres se centrava nas mulheres de maneira demasiado estreita e separada 

utilizaram o termo “gênero” para introduzir uma noção relacional no nosso 

vocabulário analítico. 

 

 

Em seguimento, o termo “gênero” tomou grandes proporções, tanto nas 

discussões teóricas quanto nas simples descrições sobre as relações entre os sexos. Para além 

disso, o termo foi apropriado como um substituto no termo “mulheres”. Em muitas 

publicações, esse termo fora trocado por “gênero”, mantendo a mesma linha de discussões. 

Assim, esta manobra pode ter incluído as mulheres nas discussões, no entanto, sem nomeá-

las, sem formar uma força de enfrentamento à lógica dominante. Sua utilização parece uma 

estratégia de adequação ao linguajar científico para os estudos feministas nos anos oitenta, 

sem configurar-se como uma forte ameaça.   

Alertando suas/seus leitoras/es sobre os usos e abusos do conceito de gênero, 

Scott (2012) argumenta que, por vezes, o gênero vem se tornando impreciso. As lutas 

políticas em torno desse construto se apresentam como uma verdadeira arena de disputa. 

Sendo assim, seus efeitos, os quais perpassam, necessariamente, nuances políticas, são 

diversos e diferentes dos intentos das primeiras feministas que o postularam. Neste sentido, 

o significado do que vem a ser o gênero depende mais de quem usa a palavra, em quais 

contextos é desenvolvida e com qual finalidade se apresenta. Uma vez que “não há “uso 

ordinário, geralmente aceito” para gênero; ao contrário é um lugar de debate intenso. [...] 

Parece não haver um único lugar no qual o gênero possa confortavelmente ou finalmente 

repousar.” (SCOTT, 2012, p. 332).  

Logo, o gênero foi concebido em um campo de luta política, com finalidades de 

afirmações feministas, e se configura como um espaço de disputa e afirmações diversas. 

Neste segmento, portanto, devemos considerar atentamente que “luta política” é uma 

expressão chave sobre os usos que se fazem do gênero, tendo em vista que   

 

[...] gênero é a lente de percepção através do qual, nós ensinamos os significados 

de macho/fêmea, masculino/feminino. Uma “análise de gênero” constitui nosso 

compromisso crítico com estes significados e nossa tentativa de revelar suas 

contradições e instabilidades como se manifestam nas vidas daqueles que 

estudamos (SCOTT, 2012, p. 332). 
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Para além das implicações que o termo gênero pôde desdobrar, a preocupação 

teórica sobre “gênero” como uma categoria analítica emergiu no final no século XX. É, 

então, um esforço teórico, como parte de um empreendimento feminista contemporâneo para 

reivindicar certo terreno de definição, no intento de frisar a incapacidade das teorias até então 

existentes de explicar as persistentes desigualdades entre mulheres e homens. 

Scott (1995, p. 86-88) ainda busca definir gênero em seus termos. Para a autora,  

 

[...] o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos e [...] o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder. [...] Como um elemento constitutivo das relações 

sociais baseadas nas diferenças percebidas,  gênero implica quatro elementos 

interrelacionados: em primeiro lugar os símbolos culturalmente disponíveis que 

evocam representações simbólicas (e com frequência contraditórias) [...] Em 

segundo lugar, conceitos normativos que expressam interpretações dos 

significados dos símbolos, [...] essas afirmações normativas dependem da rejeição 

ou da repressão de possibilidades alternativas [...] O desafio da nova pesquisa 

histórica consiste em fazer explodir essa noção de fixidez, em descobrir a natureza 

do debate ou da repressão que leva à aparência de uma permanência intemporal 

na representação binária do gênero. Esse tipo de análise deve incluir uma 

concepção da política bem como uma referência às instituições e à organização 

social - este é o terceiro aspecto das relações de gênero. [...] O quarto aspecto do 

gênero é a identidade subjetiva. [...] A primeira parte da minha definição de 

gênero, então, é composta desses quatro elementos e nenhum dentre eles pode 

operar sem os outros. No entanto, eles não operam simultaneamente, como se um 

fosse um simples reflexo do outro. [...] A teorização do gênero, entretanto, é 

desenvolvida em minha segunda proporção: o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder. Seria melhor dizer; o gênero é um campo 

primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado. 

 

É nessa citação, um tanto longa, que vamos encontrar as nuances das discussões 

sobre gênero para a confecção desta escrita. Nos posicionamos próximos a conceituação de 

gênero apresentado pela autora, de modo que damos ênfase às demandas argumentativas que 

o conceito de gênero de Joan Scott nos oferece: tal conceito possui caráter relacional 

construído e reconstruído nas relações sociais entre os gêneros; considerar gênero como uma 

categoria de análise implica em trazer ao campo de discussões seus atravessamentos de 

ordem simbólica e representacional; é necessário questionar as formações subjetivas e 

identitárias, bem como as organizações sociais nas quais tais processos se dão; é preciso 

atentar, ainda, para as dimensões do poder que são perpetuadas e legitimam aparências de 

imutabilidade histórica e o enrijecimento dos gêneros aos termos binários.   

Dito isso, cabe mencionar que o conceito de gênero vem denunciar o conjunto 

de normas modeladoras dos seres humanos, “as proposições e os contornos delineados por 

essas múltiplas instâncias nem sempre são coerentes ou igualmente autorizados, mas estão, 

inegavelmente, espalhados por toda a parte e acabam por constituir-se como potentes 
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pedagogias culturais” (LOURO, 2008, p. 18). A produção de homens e mulheres é expressa 

nas relações entre estas duas categorias sociais e, também, na relação homem-homem e 

mulher-mulher (SAFFIOTI, 2015). 

À vista dessa discussão, passamos a considerar de alta relevância as 

considerações de Raewyn Connell (2014, p.14) tendo em vista que o “gênero é entendido 

como uma estrutura de relações sociais, o pensamento feminista é uma reivindicação por 

justiça social”. Nesta luta, “justiça” é entendida como uma reivindicação por reparação. A 

justiça social reivindicada por mulheres, e mais recentemente por alguns homens, pela 

reparação da desigualdade. Parear o que está em disparidade. Mudança esta que não é isenta 

de desconfortos institucionais.  

A desigualdade é medida materialmente, a começar pelo desigual controle e 

acesso a riquezas, renda e habitação. O considerado “dividendo patriarcal” se expressa no 

ganho coletivo dos homens com base em uma ordem de gênero desigual (CONNELL, 2014; 

CONNELL & PEARSE, 2015).  E para além das questões econômicas, consideramos que 

os padrões culturais da ordem de gênero têm grande proporção no significado da justiça de 

gênero, pois “onde reina o sexismo, onde a difamação do feminino ou da mulher é endêmica, 

a injustiça está presente, resultando ou não em desigualdades materiais. O reconhecimento 

de igualdade é negado” (CONNELL, 2014, p. 15). 

 

 Estudos sobre homens e masculinidades 

 

Os estudos sobre homens e masculinidades são fruto das contribuições, desde a 

década de 1960, dos movimentos feministas, que promoveram um exame crítico sobre as 

dissimetrias sociais com base em gênero, e dos movimentos gay e lésbico, com as lutas por 

visibilidade e contra a discriminação, provocando novas reflexões sobre as identidades 

sexuais. Tais estudos diferenciam-se dos “estudos autônomos” ou Men’s Studies sobre 

homens, que promovem um estudo independente das contribuições do movimento das 

mulheres e dos avanços teóricos oriundos de suas reflexões críticas e não consideram o 

feminismo como uma base teórica suficiente para abarcar os fenômenos complexos que 

envolvem o caráter múltiplo das feminilidades e masculinidades (ARILHA, RIDENTI & 

MEDRADO, 1998). 

Assim, o interesse em estudar os homens e a “masculinidade” (como era 

concebida teoricamente) teve um despontar nos países anglo-saxões a partir de vozes de 
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homens solicitando a entrada dos homens no campo de estudos sobre gênero (GIFFIN, 

2005).  

Como resultante das contribuições da categoria gênero, o conceito de 

Masculinidades20, com ênfase na pluralidade do termo, impulsionou o questionamento à 

noção de masculinidade hegemônica, que na perspectiva de várias autoras e autores incidia 

sobre a noção de homem, enquanto, categoria naturalista e essencialista (COUTO, 1998; 

ARILHA, RIDENTI & MEDRADO, 1998; GIFFIN, 2005; SOUZA, 2009; MEDRADO & 

LYRA, 2012).  

Entretanto, como uma defesa da formação do conceito de masculinidades e 

masculinidade hegemônica, podemos suscitar as contribuições de Raewyn Connell. A 

cientista social australiana, pioneira neste seguimento, propôs o conceito de Masculinidade 

hegemônica, que se distingue das outras masculinidades, especialmente as masculinidades 

subordinadas. O conceito foi originalmente formulado em relação ao conceito de 

feminilidade hegemônica – que posteriormente foi renomeado para feminilidade enfatizada, 

tendo em vista a posição assimétrica dos gêneros na ordem patriarcal – e para a autora, é 

lastimável que no desenvolvimento dos estudos sobre homens e masculinidades o caráter 

relacional do gênero tenha saído de foco. Para ela, “O gênero é sempre relacional, e os 

padrões de masculinidade são socialmente definidos em oposição a algum modelo (quer real 

ou imaginário) da feminilidade.” (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 265).   

Apesar de não representar um normal estatístico, uma vez que poucos homens a 

adotam de fato, a masculinidade hegemônica se configura como um referencial normativo. 

Esta masculinidade incorpora a ideia de “honra” de ser homem, ancora a ideologia de que 

todos os homens devem se posicionar em relação a ela, como um ideal, e ainda, legitima a 

subordinação das mulheres aos homens (CONNELL & MESSERSCHMIDT, 2013).   

Na concepção de Connell e Messerschmidt (2013) as pesquisas sobre 

masculinidade floresceram nas ciências sociais e humanas desde os anos 1990 justamente 

porque o conceito de masculinidade não é reificante ou essencialista. Esse florescimento, se 

dá em múltiplos métodos e perspectivas teóricas. Mas, “O que distancia o conceito do 

essencialismo é o fato de que pesquisadores exploraram as masculinidades postas em ato por 

pessoas com corpos femininos”.  

                                                           
20A ênfase na pluralidade do conceito das masculinidades se dá pelo reconhecimento de que estas são 

construções culturais, as quais são sujeitas às contradições e, assim, faz-se necessário enfocar seu caráter 

múltiplo e dialético (SANTOS, 2010b).   
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A masculinidade, então, neste contexto, não é encarada como uma entidade fixa 

encarnada no corpo ou na dita “personalidade” dos sujeitos, como se houvesse um Eu 

primário internalizado. “As masculinidades são configurações de práticas que são realizadas 

na ação social e, dessa forma, podem se diferenciar de acordo com as relações de gênero em 

um cenário social particular” (CONNELL & MESSERSCHMIDT, 2013, p. 250). 

Em seguimento, o conceito de masculinidade hegemônica começa a ser revisado 

pelos autores pois passaram a considerar, após muitas críticas, o quadro vasto e variado 

usados nas pesquisas. O conceito a partir dos anos 1980 até o início dos anos 2000, havia 

sido usado por várias pesquisas com métodos distintos, estes tomaram o conceito de 

masculinidade hegemônica como modelo central nos debates sobre homens e 

masculinidades, sendo que o construto foi desenvolvido com uma base empírica restrita. 

Assim, “Não é surpreendente, então, que o conceito tenha atraído criticismo [...]” 

(CONNELL & MESSERSCHMIDT, 2013, p. 249).  

Em defesa do conceito de Masculinidade hegemônica e contra argumentando o 

caráter supostamente essencialista deste, a autora e o autor argumentam que os homens 

“podem adotar a masculinidade hegemônica quando é desejável, mas os mesmos homens 

podem se distanciar estrategicamente da masculinidade hegemônica em outros momentos”. 

Assim, a “masculinidade” não deve ser entendida como uma representação de um tipo 

determinado de homem, mas sim como uma possibilidade de posicionamento dos homens 

através de práticas discursivas (CONNELL & MESSERSCHMIDT, 2013, P.257).  

Em síntese, os autores contra argumentando as ideias de reducionismo 

conceitual e apagamento do sujeito, postulam que 

 

A masculinidade é definida como uma configuração de práticas organizadas em 

relação à estrutura das relações de gênero. A prática social humana cria relações 

de gênero na história. O conceito de masculinidade hegemônica embute uma visão 

histórica dinâmica do gênero na qual é impossível apagar o sujeito. É por isso que 

os estudos de história de vida se tornaram um tipo característico de trabalho sobre 

masculinidade hegemônica. O conceito homogeneiza o sujeito apenas se ele é 

reduzido a uma dimensão única das relações de gênero (usualmente o simbólico) 

e se ele é tratado como uma especificação da norma. Tão logo se reconheçam a 

multidimensionalidade das relações de gênero e a ocorrência das tendências de 

crise nas relações de gênero, é impossível perceber o sujeito no seio dessas 

relações como unitário (CONNELL & MESSERSCHMIDT, 2013, p. 260). 
 

Dessa forma, percebemos que o conceito de masculinidade hegemônica ainda 

pode ser uma categoria com a qual podemos dialogar ao longo das discussões desta escrita. 

As características que ainda permanecem do conceito dão ênfase à pluralidade na articulação 
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das masculinidades e hierarquia entre elas, considerando a subordinação das demais 

masculinidades. 

Neste sentido, o conceito foi revisado considerando que masculinidade 

hegemônica se apresenta como uma instância idealizada na cultura patriarcal, e não como 

um padrão recorrente na vida diária de meninos e homens. Essa transmissão de ideais de 

masculinidade hegemônica pode, em parte, ocorrer através de ícones televisivos e 

midiáticos. Estes funcionam como símbolos de autoridade na propagação de modelos de 

masculinidade. Assim, hierarquia entre masculinidades ganha forma de ‘padrão de 

hegemonia’. Os mecanismos de consenso cultural, centralidade discursiva e 

institucionalização operam juntamente com os mecanismos de marginalização das 

expressões de masculinidades alternativas e a deslegitimação destas diante das 

masculinidades dominantes, enfatizando o ideal de masculinidade e o disseminando.  

Diante do anteposto, atualizações a respeito das investigações sobre 

masculinidades devem reconhecer processos concomitantes e socialmente concorrentes, 

considerando a agência de grupos subordinados e marginalizados como frentes de 

tensionamento e resistência frente a hegemonia.  

A nomeada masculinidade de protesto pode ser percebida nas pesquisas que 

consideram as masculinidades em pelo menos três instâncias – não hierárquicas – 

conjuradas. Tratam-se das construções locais “nas arenas da interação face a face das 

famílias, organizações e comunidades imediatas, conforme acontece comumente nas 

pesquisas etnográficas e de histórias de vida; construções regionais “no nível da cultura ou 

do estado-nação, como ocorre com as pesquisas discursivas, políticas e demográficas e 

construções globais “nas arenas transnacionais das políticas mundiais, da mídia e do 

comércio transnacionais, como ocorre com os estudos emergentes sobre masculinidades e 

globalização.  

Assim, as masculinidades são consideradas em um sistema de gênero de ordem 

patriarcal mundial, considerando, ao mesmo tempo, análises dos movimentos das políticas 

de gênero frente aos processos de deslocamento em vários países do neoliberalismo para um 

neoconservadorismo no cenário político e cultural mundial (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, P. 266). Adotando este crivo analítico, poderemos reconhecer a 

importância do território na construção das relações de gênero.  

Para além destas discussões, a partir de uma retomada histórica sobre os estudos 

feministas, é possível considerar que as produções sobre as masculinidades, como objeto de 
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estudo propriamente dito, foram iniciadas no final da década de 1980, apesar de pouco 

sistemática e sem necessariamente ter uma preocupação com uma discussão teórica, 

epistemológica, política e ética consistente (MEDRADO; LYRA, 2008). 

Os estudos sobre masculinidades foram desenvolvidos no Brasil, inicialmente, 

com as temáticas da “crise do masculino” e da emergência de um “novo homem” como é 

possível perceber na obra de Nolasco (1993). Tais discussões ganharam centralidade e maior 

força a partir da década de 1980 e foram consolidadas a partir de 1990. E assim, sua ênfase 

inicial na sexualidade masculina deixa em segundo plano discussões sobre paternidade, 

violência e trabalho.  

Sobre a anunciada crise da masculinidade e o advento de um novo homem, 

precisamos ter um olhar crítico para compreender sob quais bases se fundamentavam essas 

argumentações. Boris (2002) discute que o que chamam de “crise” trata-se do início de um 

processo de fala dos homens sobre seus conflitos e reflexões sobre as transformações 

socioculturais proporcionadas ampla discussão feminista.  

Já Connell e Messerschmidt (2013, p.255, grifos nossos) argumentam que a 

“psicologia pop” se apropriou do conceito para promover um psicologismo em torno da 

reificação do comportamento dos homens. A dita crise promoveu a “invenção de novos tipos 

de personalidade [...] endêmica (o macho alfa, o rapaz new age sensível, o homem cabeludo, 

o novo homem, o “homem rato” etc.)”. Nesse campo, a masculinidade hegemônica se 

reduziria ao sinônimo “de um tipo de homem rígido, dominador, sexista e ‘macho’”, sendo 

uma das várias possibilidades geradas na crise.  

Muitas análises, inicialmente, colocaram em evidência as transformações da 

identidade masculina ao longo das décadas e sustentaram as reflexões sobre a “crise do 

masculino no Brasil”. Entretanto, os cenários analisados acerca da “crise” foram bem 

específicos, abarcando apenas homens das classes médias. Neste sentido, essas concepções 

iniciais trazem em suas pautas uma característica eminentemente essencialista e 

pressuposições engessadas sobre masculinidade (SOUZA, 2009). Retomando as palavras de 

Boris (2002) acerca da referida crise, o autor argumenta que  

 

Muitos cientistas sociais vêm denominando tal fenômeno de crise da identidade 

masculina ou crise do masculino. O que posso perceber é que muitos homens, para 

além da dita crise, tendem a refletir, a reagir ou mesmo a buscar as inegáveis 

transformações sócio-culturais que vêm ocorrendo – entre elas os avanços e as 

conquistas femininas em diversos campos – o que não deixa de lhes causar, muitas 

vezes, um evidente mal-estar. Este incômodo, parece-me, eventualmente tem 

como resposta uma reação agressivo-defensiva por parte de alguns homens - a 

violência - particularmente contra as mulheres e as crianças, bem como contra 

outros homens. 
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Todavia, os estudos sobre homens vêm ganhando cada vez mais força e têm 

avançado sob diversas perspectivas teórico-metodológicas. Este campo abrange diversos 

temas como sexualidade, reprodução, trabalho, saúde, paternidade, igualdade de gênero e 

violência. No que tange às violências, muitos estudos enfatizam a importância da discussão 

sobre a violência de gênero e suas relações com a socialização masculina.  

Assim, admitimos a necessidade de estudar as questões das masculinidades por 

mais de um prisma, uma vez que  

  

[...] uma perspectiva histórica assume grande importância para a 

compreensão dos processos de transformações da identidade de gênero 

masculina para a multiplicação das identidades nas quais é possível romper 

com o modelo hegemônico da masculinidade, conforme diversos autores 

e autoras vêm realizando (SOUZA, 2009, p. 136). 

 

Reconhecemos, então, a necessidade de uma perspectiva histórica, relacional, 

não-essencialista e plural para compreensões mais coerentes dos processos de 

transformações sociais e das transformações da multiplicidade de identidades masculinas, 

identidade de gênero.  

Medrado e Lyra (2008, p. 815) destacam quatro componentes que, em suas 

perspectivas, “auxiliam na formulação de uma matriz feminista para estudos sobre homens 

e as masculinidades”, a saber, o sistema sexo-gênero; a dimensão relacional; as relações de 

poder; e a ruptura da tradução do modelo binário de gênero nas esferas da política, das 

instituições e das organizações sociais.  

A leitura que fazem do sistema sexo-gênero “[...]busca compreender os usos e 

efeitos que práticas sociais, inclusive as científicas, produzem a partir do exercício constante 

de oposição ou de busca de similitude entre os dois sexos”. Em oposição a esse intento, os 

autores apostam na [...] complexa teia que define as relações de gênero, que nos aponta mais 

para a diversidade do que para a diferença, como resposta à dicotomia e à desigualdade” 

(MEDRADO; LYRA, 2008, P. 818-819). Neste sentido, concordamos com esses autores 

que gênero não é uma entidade em si, uma vez que se trata de construções interdependentes. 

Desse modo, consideramos o caráter relacional de gênero, o que não implica em 

complementaridade, mas sim, assimetria de poder entre os gêneros.  

Logo, como enfatiza Sandra Garcia (1998, p. 48), “[...] masculinidades e 

feminilidades não podem ser definidos sem referência uns aos outros”. A discussão sobre 

masculinidades perpassa pelos questionamentos referentes aos outros gêneros. Os 
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atravessamentos e diferenciações são anúncio da inseparabilidade das duas categorias. Desse 

modo, não podem ser estudados isoladamente sem antes serem reconhecidas como partícipes 

de um mesmo sistema estrutural (WELZER-LANG, 2004). 

 Por conseguinte, a partir de uma perspectiva feminista as/os autoras/autores que 

compõem os estudos sobre homens e masculinidades com diversos enfoques, a partir de uma 

perspectiva de gênero, buscam compreender as dinâmicas de diferenças/desigualdades em 

jogos relacionais de poder.   

Sob este prisma, as reflexões sobre masculinidades e feminilidades devem ir 

além das reificações binárias e estereotipadas de vitimização – comumente atribuída às 

mulheres – e culpabilização – comumente atribuída aos homens –. A busca, nesse sentido, 

não é de encontrar culpados. Ao invés disso, faz-se necessário analisar como esses processos 

de desigualdades – e consequentemente violências – se institucionalizam e atualizam 

(reificam) as relações de gênero.  

Os/as autores/as que sustentam essa perspectiva ainda alertam que encarar as 

relações de gênero sob esse enfoque não implica em desresponsabilização individual, “[...] 

mas, [implica em] reconhecer que as análises que agregam a dimensão relacional do conceito 

de “gênero” permitem compreender ou interpretar uma dinâmica social que hierarquiza as 

relações entre o masculino e o feminino e não apenas entre homens e mulheres, mas nos 

homens e nas mulheres” (MEDRADO; LYRA, 2008, p. 820, acréscimos nossos).  

E ainda, na perspectiva feminista sobre masculinidades, o intento é romper com 

os modelos binários, propondo uma leitura relacional de gênero.  Assim, as categorias raça, 

classe, etnia, idade, sexualidade e condição socioeconômica devem ser consideradas em suas 

interseções. Os autores defendem que o projeto feminista de transformação social, o qual se 

inscreve na militância das mulheres e mais recentemente de alguns homens, considera 

mudanças culturais, institucionais e relacionais que envolvem os homens em suas 

multiplicidades e particularidades. 

Nesse sentido, a entrada dos homens ao campo de estudos de gênero é 

considerada bem-vinda, uma vez que valoriza outras perspectivas, ampliando as discussões 

sobre homens e masculinidades para além do “Homem universalizado, reduzido ao ‘poder 

perante as mulheres’”. Estes estudos, trazem em suas configurações abordagens teórico-

metodológicas distintas e muitas vezes dissonantes, todavia, percebemos uma convergência 

entre eles, a saber, a consideração das relações de gênero como construções sociais. Tais 

contribuições se fazem atuantes junto a uma proposta epistemológica feminista, a qual 



 
 
 

63 

 

 

considera a construção de conhecimento sempre parcial, situada e contextualizada 

historicamente (GRIFFIN, 2005. p. 55).   

 

 Antes de falar sobre homens autores de violência de gênero nos implicamos 

política e conceitualmente neste campo de estudos.  

 

O campo de estudos sobre homens e masculinidades abrange diversos temas 

como sexualidade, reprodução, trabalho, saúde, paternidade, igualdade de gênero e 

violência. No que tange às violências, muitos estudos enfatizam a importância da discussão 

sobre a violência de gênero e suas relações com a socialização masculina.  

Antes de discutirmos as produções sobre os homens autores de violência de 

gênero, faz-se necessário considerar os contextos teórico-políticos que envolvem tal 

temática. A “violência contra mulheres”, como é mais conhecida, ou violência de gênero, 

constitui-se como um amplo campo de estudos, impulsionado, principalmente, pelas lutas 

feministas pelos direitos das mulheres e no combate às violências sofridas por estas. Tais 

discussões científicas e militantes se apresentam em vertentes teórico-conceituais diversas, 

gerando certa confusão entre conceitos que no norteiam as discussões (SANTOS e 

IZUMINO, 2005; SAFFIOTI, 2015). 

Usa-se tais conceitos como categorias de análises sinônimas, sendo que 

“violência de gênero”, “violência contra (a/as) mulher(es)”, “violência doméstica” e 

“violência (intra)familiar” possuem nuances diferentes. Ademais, é possível encontrar nos 

estudos as terminologias “violência conjugal” e “violência (provocada) por/entre parceiro 

íntimo” (ALMEIDA, 2007; BANDEIRA, 2014; COELHO, SILVA & LINDNER, 2014).    

Acerca da imprecisão conceitual, reconhecemos a necessidade de discutir tais 

termos para suscitar um quadro conceitual e analítico de referência para investigadores/as 

em suas pesquisas. Sabemos que, mesmo traçando definições dos termos, ainda cairemos 

em uma disputa inacabada, tendo em vista que cada autora/autor desenvolve cada uma destas 

categorias com implicações teóricas e políticas diversas.    

Desse modo, podemos verificar com maior frequência a terminologia “Violência 

contra a mulher”, podendo também aparecer nos escritos como “violência contra as 

mulheres”, e ainda, “violência contra mulheres”. As duas últimas formas de apresentação do 

conceito se apresentam com o objetivo de enfatizar a pluralidade da categoria mulheres e a 

não universalidade desta (BORTOLI; ZUCCO, 2016). Assim, os termos enfatizam o alvo 

contra o qual a violência é dirigida. Todavia, podemos questionar quando escutamos ou 
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lemos “violência contra (as) mulher/es”, quem são os sujeitos da ação? Consideramos, então, 

tal construção semântica anunciadora de uma violência que não tem sujeito, apenas objeto. 

E ainda, acentua o lugar de vítima em uma perspectiva unilateral do ato. Não se inscreve, 

portanto, em um contexto relacional (ALMEIDA, 2007).   

Com outra ênfase, podemos encontrar a “violência doméstica”. Esta possui 

aspectos comuns com a violência familiar. O termo especializado, designa o que pertence à 

esfera privada. Todavia, esta perspectiva vem sendo contrariada historicamente por 

abordagens que questionam a dissociação ou oposição entre as esferas pública, privada e 

política, uma vez que “o pessoal é político21” (HANISCH, 1969; SAFFIOTI, 2015, P.58). 

Enfatizando, portanto, apenas uma esfera da vida, esta construção conceitual se apresenta 

independentemente de sujeito, objeto ou do vetor da ação (ALMEIDA, 2007).  

O questionamento às limitações da teoria política liberal com a dicotomia 

público e privado pelas teorias feministas, a partir da leitura de gênero, possibilitou avançar 

no debate. Além de uma proposta de deslocamento conceitual pertinente às relações afetivas, 

domésticas e sociais, a politização do pessoal como dimensão pública propôs também 

formas de prevenção e enfrentamento das violências de gênero contra a mulher através de 

políticas sociais (BORTOLI E ZUCCO, 2016).  Essa conceituação implica que a violência 

atinge também pessoas não membras da família, as quais podem viver, parcial ou 

integralmente, no domicílio do agressor, como é o caso de agregadas/os e empregadas/os 

domésticas/os. Trata-se de um estabelecimento de domínio territorial sobre os/as demais 

ocupantes do espaço. Assim, o processo de territorialização é, além de geográfico, simbólico 

(SAFFIOTI, 2015, P. 75-76).   

A “violência familiar”, por sua vez, é entendida como aquela que pode ocorrer 

dentro ou fora do domicílio envolvendo os/as membros/as de uma mesma família extensa 

ou nuclear. A violência intrafamiliar extrapola os limites do domicílio, justamente por 

considerar laços afetivos e consanguíneos mais abrangentes. Esta conceituação, portanto, 

aproxima-se da categoria anterior, dando ênfase para além do espaço, à produção e a 

reprodução endógenas da violência na instituição social chamada família. Essa modalidade 

conceitual, então, enfoca a violência que ocorre dentro da família. Assim como na violência 

doméstica, sujeito e objeto da ação violenta não são determinados na estrutura de poder 

familiar, antes, o vetor da ação é diluído, não responsabilizando nenhuma pessoa de imediato 

(ALMEIDA, 2007; SAFFIOTI, 2015).  

                                                           
21 Afirmação das ativistas do Movimento de Libertação da Mulher (CONNELL; PEARSE, 2015).  
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O termo “violência conjugal” é empregado desde os anos 70, quando o 

movimento de mulheres questionou o silêncio sobre a violência sofrida no âmbito privado, 

para assim, ser possível ser reconhecida como problemática social e de saúde pública. Essa 

definição é bastante difundida nos estudos das áreas da saúde, os quais consideram-na 

inserida na violência doméstica e intrafamiliar. Tal termo dá ênfase à relação construída por 

um casal, destacando o caráter relacional da violência, em outras palavras, a não rigidez das 

posições “agressor” e “vítima”. Ainda, as/os autoras/es apontam a base na desigualdade de 

gênero na qual a violência é ancorada. Todavia, questionamos os limites do termo diante de 

relações extraconjugais que se mantêm como relações afetivas passíveis de violência. As 

discussões teóricas dão margem para pensar que relações não oficializadas podem ser 

cenários para a violência, todavia, os argumentos centram-se em casais em condições de 

coabitação e conjugalidade (ALVIM; SOUZA 2005; MONTEIRO e SOUZA, 2007; 

GOMES et al., 2014; GOMES e DINIZ, 2014; SILVA, COELHO e NJAINE, 2014).       

A expressão “violência entre/por parceiros íntimos” se refere a qualquer 

comportamento de violência em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de 

coabitação, e “compreende as violências física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e o 

comportamento controlador” (COELHO; SILVA; LINDNER, 2014). O termo ainda se 

apresenta em poucos estudos em comparação aos demais. Para nós sua construção, assim 

como violência conjugal, tenta dar contornos às relações afetivas entre duas pessoas, sendo 

que desta vez ampliando a discussão para além da conjugalidade. Todavia, desvia o foco das 

análises sobre as bases de gênero sobre as quais esse tipo de violência ocorre.  

Por fim, consideramos aqui o termo “violência de gênero”, grandemente 

difundido nos últimos anos. Esta é uma categoria mais geral, podendo abranger as outras 

violências já mencionadas. Mais comumente centra-se nas discussões de violências 

perpetradas por um homem contra uma mulher, tendo a falocracia como eixo de análise 

cultural. Todavia, tanto as relações de violência entre homem-mulher, quanto entre homem-

homem e mulher-mulher podem se configurar como violência de gênero (SAFFIOTI, 2015). 

Esse conceito denuncia a violência como produtora de relações sociais, sendo ela mesma 

uma produção social. Portanto, só faz sentido falar de violência de gênero sob análises do 

quadro de desigualdades de gênero com bases hierárquicas.  

Para nós, em corroboração com as proposições de Almeida (2007, p. 26-27), a 

violência de gênero é o único “qualificativo da violência”, dentre as designações, de caráter 

crítico, que desvela as relações que embasam a violência, ultrapassando, assim, a mera 



 
 
 

66 

 

 

descrição do fenômeno. Entendemos o risco de abrangência do uso da categoria violência 

de gênero, podendo “deixar escapar as particularidades das relações de exploração e 

dominação que se exercem nas relações íntimas”. Assim, “seu risco é de transbordamento, 

não de limitação”. Consideramos então que a violência de gênero, ocorrida no campo de 

tensões de poder nas relações íntimas, dá-se para a produção de, pelo menos, três condições, 

a heteronomia, o controle e a reprodução da matriz hegemônica de gênero, considerando que 

o uso da força é necessário na manutenção da dominação.  

Por outro lado, é possível compreender “que essas categorias analíticas 

contribuem para a politização do fenômeno da violência presente nas relações de gênero.” 

(BORTOLI; ZUCCO, 2016, p. 187). 

Diante desse campo de disputas e discussões conceituais, consideramos a 

necessidade de um posicionamento norteador. Adotamos a terminologia “violência de 

gênero” com o objetivo de trazer à tona o caráter relacional que a violência configura. As 

cenas estabelecidas nas relações de poder e violência, expressas nas práticas de violência de 

gênero, dizem de lugares – cenários sociais – formatados com base em definições de gênero, 

tanto em relação às vítimas, quanto aos agressores (ALMEIDA, 1997). Entendemos, 

portanto, que o conceito de violência de gênero evidencia a relação entre contextos de 

violência e as construções de gênero em nossa sociedade, sendo um importante norteador 

para as análises da história de vida que serão apresentadas nos próximos capítulos.    

A violência de gênero apresenta um caráter amplo, como já mencionado. 

Concordamos com a escolha de Bandeira (2014, p. 451) quando expõe sua escolha 

terminológica. Assim, consideramos pertinente a posição diante de uma das conceituações 

para nortear o estudo sob uma ênfase condizente ao nosso posicionamento epistemológico e 

político.  

 
[...] ao escolher o uso da modalidade violência de gênero, entende-se que as ações 

violentas são produzidas em contextos e espaços relacionais e, portanto, 

interpessoais, que têm cenários societais e históricos não uniformes. A 

centralidade das ações violentas incide sobre a mulher, quer sejam estas violências 

físicas, sexuais, psicológicas, patrimoniais ou morais, tanto no âmbito privado-

familiar como nos espaços de trabalho e públicos. Não se trata de adotar uma 

perspectiva ou um olhar vitimizador em relação à mulher, o que já recebeu críticas 

importantes, mas destacar que a expressiva concentração deste tipo de violência 

ocorre historicamente sobre os corpos femininos e que as relações violentas 

existem porque as relações assimétricas de poder permeiam a vida rotineira das 

pessoas. 
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Com tais definições e escolhas elucidadas, cabe aqui abordar os estudos sobre 

violência de gênero no Brasil, especialmente contra as mulheres. Sobre estes é possível dizer 

que ações mais expressivas começaram a ser desenvolvidos na década de 1980, constituindo 

uma das principais temáticas feministas no país. Os estudos sobre essa temática são fruto de 

transformações sociais e políticas no país, sob elementos do desenvolvimento do movimento 

de mulheres e do processo de redemocratização no cenário brasileiro. E, constituem um novo 

campo narrativo político no contexto brasileiro, levando à criação de serviços públicos e leis 

especializadas (SANTOS; IZUMINO, 2005; BANDEIRA, 2014).   

Desde o início da década de 1970, as feministas estadunidenses denunciavam a 

“violência sexual contra as mulheres”, porém, apenas uma década depois é que o tema veio 

a ser como categoria sociológica de área de pesquisa como “violência contra a mulher”. 

Nesse movimento, os primeiros estudos debruçaram-se sobre análises das denúncias de 

violência contra as mulheres em distritos policiais e sobre quais práticas feministas não-

governamentais eram desenvolvidas com as mulheres em situação de violência.  

 A agenda feminista brasileira tomou a questão da violência contra a mulher 

como sua principal identidade, possibilitando uma interlocução militante entre núcleos de 

pesquisa acadêmicos e as organizações não governamentais (ONGs). A partir desta atuação 

coletiva, condições históricas, políticas e culturais para o reconhecimento da gravidade da 

questão. Assim, em um agir político diante das instâncias públicas, foram desenvolvidos 

novos contornos às políticas públicas com a criação de grupos de combate ao fenômeno e 

atendimento às mulheres em situação de violência, contribuindo para a politização do debate 

sobre violência de gênero e das demandas por respostas estatais (BANDEIRA, 2014).  

O Brasil, após ter o caso de violência contra Maria da Penha Maia Fernandes 

encaminhado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi considerado violador dos 

direitos da vítima, sendo orientado a elaborar medidas de âmbito nacional de enfrentamento 

a casos similares. Como resposta a essas e outras demandas feministas, o Estado 

implementou estratégias em políticas públicas e criação das chamadas Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) ou Delegacias de Polícia de Defesa da 

Mulher (DDMs)22. Todavia, essa resposta estatal às demandas feministas não foi isenta de 

absorção restrita e perdas nas traduções das ações do Estado (SANTOS, 2010a).    

Sancionada a lei nº 11.340 em 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, várias 

diretrizes subsequentes foram organizadas para o enfrentamento à violência de gênero, como 

                                                           
22 A denominação pode variar dependendo do Estado. 
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exemplificadas na Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres 

(2011) na qual são estabelecidos conceitos, princípios e objetivos que orientam o trabalho 

nacional diante desta problemática e no Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres (2011), que expressa as nuances da Lei Maria da Penha, as metas, 

estratégias e ações possíveis aos diversos órgãos envolvidos na política nacional. 

Com o surgimento das delegacias da mulher (DDMs), as pesquisas passam a 

privilegiar as ações do Estado nas esferas da segurança pública e da Justiça. A busca destas 

pesquisas era o conhecimento dos principais crimes denunciados e quem eram as mulheres 

que sofriam as violências, bem como seus agressores, para assim, definir o fenômeno social 

em questão e identificar a posição das mulheres em relação à violência. 

Podemos considerar que a militância feminista junto à comunidade acadêmica e 

os movimentos sociais possibilitaram a formação de uma área de estudos sobre violência de 

gênero, a qual busca analisar e desvelar as relações de poder estabelecidas entre homens e 

mulheres, nas conjugalidades e famílias. Esta “nova” área de estudos possibilitou a criação 

de disciplinas, cursos, grupos de trabalho, fóruns acadêmicos e núcleos de pesquisas nas 

universidades, solidificando-se como um campo de estudos expressivo e consolidado. À 

vista dessa realidade, consideramos que tais estudos contribuíram e contribuem para 

denunciar tais violências e pressionam instâncias governamentais para a criação e reajuste 

de equipamentos e serviços públicos (BANDEIRA, 2014).  

A partir dessas discussões é que os estudos sobre homens, masculinidades e 

violência de gênero são construídos. Essas interfaces com os estudos feministas sobre 

violência de gênero consideram dois conceitos fundamentais para compreender o fenômeno 

em questão e suas implicações sobre as vidas das pessoas envolvidas nessas dinâmicas. 

Dominação masculina (BOURDIEU, 2014) e Patriarcado (SAFFIOTI, 2015), mesmo 

sofrendo múltiplas críticas ao longo dos anos, ainda podem ser reconhecidos como conceitos 

importantes - não totais – para a compreensão da dinâmica da violência de gênero e ainda 

são grandes pilares no entendimento e enfrentamento desta nos cenários contemporâneos. 

O sociólogo francês Pierre Bourdieu (2014) apresenta a perspectiva sociológica 

sobre a dominação masculina hegemônica perpetuada por séculos. A relação entre os sexos 

e suas transformações ao longo da história. A despeito dos critérios de conhecimento da 

sociedade atual, que relutam em reconhecer as mudanças dessas relações e insistem em 

apostar em certa constância das estruturas sexuais, faz-se necessário o questionamento sobre 
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as forças históricas responsáveis pela des-historicização e eternização das estruturas da 

divisão sexual e divisões a ela correlatas.  

Trazer à tona a questão da eternização é lembrar que aquilo que aparenta ser 

eterno, nada mais é do que fruto de um trabalho de eternização, ou seja, forças que lutam 

pela permanência inalterada das coisas como estão. Retornar a essa questão é retomar à 

história as discussões sobre sexualidade e gênero e resistir aos naturalismos e 

essencialismos, que tanto buscam dela os arrancar, principalmente no trato às mulheres. 

Retirar-lhes o papel de agentes históricas é mais uma estratégia de violência simbólica.    

O autor acredita que a mobilização que deve ser iniciada é exatamente contra 

essas forças históricas de des-historicização das relações entre os sexos. O movimento 

proposto é de “neutralização dos mecanismos de neutralização da história”. A provocação 

de Bourdieu está no deslocamento de ações pontuais e minoritárias (pequenos grupos) em 

direção à luta política.  

Neste espaço, o autor apresenta quais razões o levaram a pesquisar o tema da 

dominação masculina como parte do “paradoxo da doxa”23. Trata-se da certa aceitação, 

submissão e naturalização das disparidades e contradições sociais por longos períodos. Na 

visão do autor, a dominação masculina é um grande exemplo de submissão paradoxal, 

operada através de um mecanismo, que ele denomina de Violência simbólica, sendo esta a 

violência “suave, insensível e invisível” às vítimas.     

Bourdieu (2014, p.143) compreende que “os gêneros, longe de serem simples 

‘papéis’ [...] estão inscritos nos corpos e em todo um universo do qual extraem sua força”. 

Este, portanto, demonstra o profundo enraizamento desse construto nas relações humanas. 

No exame deste autor, as divisões sexuais são justificadas no corpo, mas de forma arbitrária, 

e socialmente construída. A dominação masculina, portanto, está atrelada às forças históricas 

responsáveis pela “transformação da história em natureza, do arbitrário cultural em natural” 

(BOURDIEU, 2014, P.12, grifos do autor). Tal dominação impressa nos rituais sociais mais 

básicos é cultivada em formas de conhecimentos androcêntricos, os quais privilegiam o 

masculino em detrimento do que é considerado de ordem feminina.  

                                                           
23 O Autor considera como paradoxo da doxa “o fato de que a ordem do mundo tal como está, com seus 

sentidos únicos e seus sentidos proibidos, em sentido próprio ou figurado, suas obrigações e suas sanções, seja 

grosso modo, respeitada; que não haja um maior número de transgressões ou subversões, delitos e “loucuras” 

[...] ou, o que é ainda mais surpreendente, que a ordem estabelecida, com suas relações de dominação, seus 

direitos e suas imunidades, seus privilégios e suas injustiças, salvo uns poucos acidentes históricos, perpetue-

se depois de tudo tão facilmente, e que condições de existência das mais intoleráveis possam permanentemente 

ser vistas como aceitáveis ou até mesmo como naturais” (BOURDIEU, 2014, P.11). 
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Ao longo de seu estudo, Bourdieu desenvolve o conceito de Violência 

Simbólica, o qual refere-se à sorrateira e invisível violência que monta o cenário social e 

dita as regras entre homens e mulheres, subjugando-os e violentando-os nas dimensões da 

comunicação e do conhecimento. Sobre as relações entre virilidade e violência, o autor 

considera que os homens também são prisioneiros e vítimas da representação dominante. No 

“ser homem” está implicado um imperativo “dever-ser”, um ethos esperado, o qual não deve 

ser questionado, apenas é, e deve continuar sendo, uma vez que “é evidente em si mesmo”. 

Essa força sobre os homens é entendida pelo autor como um “realizar de uma identidade 

constituída em essência social e assim transformada em destino [...] O privilégio masculino 

é também uma cilada e encontra sua contrapartida na tensão e contensão permanentes, 

levadas por vezes ao absurdo, que impõe a todo homem o dever de afirmar, em toda e 

qualquer circunstância, sua virilidade” (BOURDIEU, 2014, p. 75-76).   

Por seu turno, a socióloga Heleieth Saffioti (2015) apresenta de forma muito 

promissora as relações entre as categorias gênero, patriarcado e violência. A partir de uma 

exposição interseccional das relações destas e outras categorias na sociedade de classes, a 

autora de matriz marxista coloca o conceito de Patriarcado como central para as lutas 

feministas e o combate à dominação masculina. Patriarcado nada mais é do que esta 

dominação exercida pelos homens sobre as mulheres.  

A violência é a via condutora das relações em uma sociedade na qual a liberdade 

é um atributo masculino e um direito patriarcal. Sob as condições de desigualdade e 

objetificação das mulheres, estão não só as instâncias da vida privada, como o lar e a família, 

mas também a política e o Estado estão impregnados do poder patriarcal, são por ele 

orientados, uma vez que o contrato social se designa na “diferença sexual [...] convertida em 

diferença política, passando a se exprimir ou em liberdade ou em sujeição.” (SAFFIOTI, 

2015, p. 57). A divisão desses dois grupos (ou classes) de sexo, e ainda, dos gêneros é, 

portanto, fundadora da dominação masculina (WELZER-LANG, 2001).  

Neste sentido, abandonar a categoria patriarcado significaria renunciar ao 

construto teórico-político feminista mais eficaz na denúncia da sujeição das mulheres, bem 

como, na nomeação e desvelamento do direito político que os homens tomam pelo fato de 

serem homens (a custo do direito das mulheres, inclusive). Assim, é preciso entender o 

patriarcado como um direito sexual e não um direito paterno, uma vez que “o agente social 

marido se constitui antes que a figura do pai.” (SAFFIOTI, 2015, p. 59).  
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O conceito de patriarcado “não se trata de uma relação privada, mas civil; [...] 

dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição. [...] configura 

um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da sociedade; [...] tem base 

material; [...] corporifica-se; [...] representa uma estrutura de poder baseada tanto na 

ideologia quanto na violência.” (SAFFIOTI, 2015, P. 59). 

As relações sistêmicas têm no patriarcado uma das expressões mais amplas ao 

longo da história. “Ninguém, nem mesmo homossexuais masculinos e femininos, travestis e 

transgêneros, fica fora do esquema de gênero patriarcal. [...] Do ângulo quantitativo, 

portanto, [...] o patriarcado é, nas sociedades ocidentais urbano-industriais informacionais, 

o mais abrangente. Da perspectiva qualitativa, a [...] organização social de gênero é total” 

(SAFFIOTI, 2015, p. 130).   

O patriarcado, portanto, se baseia no controle e no medo, que são 

respectivamente atitude e sentimento que alimentam um ciclo vicioso de disputa pelo poder. 

E neste caso, provocar medo em outrem denuncia a tentativa de gerência do próprio medo, 

a insegurança. É neste sentido que compreendemos a relação exploração-dominação dos 

homens sobre as mulheres. Ela se dá com um alto custo, uma vez que os homens amputam 

as facetas de sua subjetividade diante da sustentação do sistema de opressão. E nesta 

manutenção do lugar de poder, os homens convertem sua agressividade em agressão mais 

frequentemente que as mulheres (SAFFIOTI, 2015).    

Em contrapartida, a abordagem relacional e histórica sobre os poderes 

assimétricos na construção dos gêneros, considera que as construções do feminino e do 

masculino não podem ser tomadas como fixas, nem comparadas universalmente. Ainda que 

a violência de gênero possa existir em quase todos os grupos humanos, estas são efeitos de 

processos diversos e assumem significados intimamente ligados aos seus contextos sociais 

(SCOTT, 1995; MEDRADO; LYRA, 2012).  

Dessa forma, o patriarcado e a dominação masculina, se tomados isoladamente, 

são explicações insuficientes na compreensão do complexo fenômeno de violência de 

gênero. Entendemos, assim, a necessidade de tomar os conceitos de Dominação masculina 

e Patriarcado como referenciais, não como condições absolutas. Estes estão sujeitos às 

condições históricas e sociais. Neste sentido, há nuances para além desses dois construtos, 

as quais operam sobre a construção das masculinidades dando contornos às relações dos 

homens com a violência de gênero. Todavia, 
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[...] Estes [conceitos] configuram-se como desdobramentos importantes para que 

se possa compreender a manutenção dos ordenamentos familiares, uma vez que 

não está rompida a máxima: “em briga de marido e mulher, ninguém mete a 

colher”. Se a luta do movimento feminista foi tornar pública a violência sofrida 

pelas mulheres, no sentido de reconhecê-la como problema que envolve a 

sociedade em geral, o poder familiar ainda a silencia (BANDEIRA, 2014, p. 457).   
 

Seja procedendo questionamentos sobre as lógicas patriarcal, viriarcal 24 , 

machista e misógina, ou realizando análises sobre as relações de poder nas relações de 

gênero, as/os pesquisadoras/es buscam traçar as relações entre homens e violência de gênero, 

principalmente no que se refere à socialização e construção das masculinidades frente à 

cultura de violência vigente.  

Uma construção e subjetivação masculina que implica em privilégios inerentes 

aos homens, independentes de ações ou escolhas pessoais. O beneficiamento se encontra em 

uma ordem estrutural de gênero, simplesmente pelo lugar de poder que a categoria homem 

possui. Todavia, entendemos que nem todos os homens se beneficiam da mesma forma. O 

privilégio não opera da mesma forma ou com a mesma intensidade, uma vez que relações 

outras intersectam-se a estes privilégios, como relações étnico-raciais, econômicas, sexuais 

e outras (CONNELL, 2014; CONNELL; PEARSE, 2015; BANIN; BEIRAS, 2016).   

Sabemos que os homens dominam coletiva e individualmente as mulheres. 

Sendo assim, as relações nas esferas públicas e privadas atribuem privilégios de várias 

ordens aos homens. Assim, privilégio e opressão são exercícios correlatos para a manutenção 

da dominação. As vantagens materiais, culturais e simbólicas dadas aos homens são fruto do 

aviltamento das mulheres. “Esta divisão do mundo, esta cosmogonia baseada sobre o gênero, 

mantém-se e é regulada por violências: violências múltiplas e variadas as quais – das 

violências masculinas domésticas aos estupros de guerra, passando pelas violências no 

trabalho – tendem a preservar os poderes que se atribuem coletivamente e individualmente 

os homens à custa das mulheres”. E ainda, a dominação masculina não deve ser analisada 

como “um bloco monolítico”, mas é preciso analisá-la em termos globais e específicos dos 

movimentos sociais de homens e mulheres (WELZER-LANG, 2001, p. 460-461).   

Dito isso, podemos nos questionar, o que quer dizer “os homens”? Há tal 

construção universal? Bom, entendemos que “homens” só existem como categoria, grupo 

(ou classe, como já mencionado) em relação estrutural com as mulheres. Ainda 

                                                           
24 Viriarcado é um termo utilizado por uma gama de autoras/autores para designar o poder dos homens, sejam 

estes pais ou não. Alguns autores como Welzer-Lang (2004) questionam a utilização do termo Patriarcado, 

como sendo um erro do ponto de vista antropológico. Todavia, entendemos a ampla discussão acerca dos 

conceitos e preferimos apresentar as duas formas terminológicas como complementares e não excludentes.  
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compreendemos a operação das políticas de identidade na produção das masculinidades a 

partir de um imperativo e um ideal de “ser homem” imposto através da hegemonia 

(ALMEIDA, 2005; BOURDIEU, 2014; CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013).   

Assim, o estudo que fazemos dos homens leva em consideração que são efeito 

das relações de gênero, os quais também são tangidos por outras relações, como as de classe, 

raça, idade e outras. Compreendemos, também, que são produtos sociais e neste sentido, 

envoltos na dialética política de permanência-transformação, uma vez que, “os homens estão 

longe de ser um grupo ou uma classe homogênea, e que o que faz deles um grupo social, 

uma classe (os privilégios atribuídos aos homens, a aspiração de se igualar aos homens, tidos 

como superiores, a representações e prática comuns…), não é suficiente para dar conta das 

relações entre eles (WELZER-LANG, 2004, P.117). 

Cabe, portanto, apresentar que a lógica de dominação exercida dos homens sobre 

as mulheres é correlata à dominação dos homens sobre outros homens. Como não se trata de 

uma categoria universal, aos homens que não se enquadram em uma matriz heterossexista 

de masculinidade (matriz esta que reforça a obrigatoriedade da virilidade como 

reconhecimento do “verdadeiro homem”), resta a submissão aos processos de exclusão e 

violência. Portanto, “as relações homens/homens são estruturadas conforme a imagem 

hierarquizada das relações homens/mulheres” (WELZER-LANG, 2004, p.117).  

Desse modo, os mecanismos de homofobia e (hetero)sexismo promovem a 

hierarquização do gênero entre homens/homens, mulheres/mulheres e homens/mulheres, 

uma vez que como ressalta Welzer-Lang (2004, p.118) “A homofobia é uma forma de 

controle social que se exerce entre os homens, e isso desde os primeiros passos da educação 

masculina. Para ser valorizado, o homem precisa ser viril, mostrar-se superior, forte, 

competitivo […]”. Portanto, estas são faces de um duplo paradigma naturalista, o qual define 

a suposta superioridade masculina em relação às mulheres “– a pseudo natureza superior dos 

homens, que remete à dominação masculina, ao sexismo e às fronteiras rígidas [...] entre os 

gêneros masculino e feminino; – a visão heterossexuada do mundo na qual a sexualidade 

considerada como “normal” e “natural” está limitada às relações sexuais entre homens e 

mulheres (WELZER-LANG, 2001, p. 460; 2004, p. 121). 

Assim, o feminino é considerado um elemento do qual os homens não devem 

assemelhar-se, devem excluir essa possibilidade a qualquer custo (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2014). Entre os homens, o feminino passa a ser o polo antagônico central, um 

inimigo que deve ser combatido, manifestação expressa no “estranhamento” e repúdio às 
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formas expressivas de masculinidade ditas “afeminadas”. Desse modo, “as outras 

sexualidades, homossexualidades, bissexualidades, sexualidades transexuais... são, no 

máximo, definidas, ou melhor, admitidas, como “diferentes” (WELZER-LANG, 2001, p. 

460). 

Retomando as discussões de Machado (2004), Welzer-Lang (2004) e Bourdieu 

(2014), consideramos que  

 
[...] no sistema sexo-gênero, as violências e as justificativas de honra funcionam, 

frequentemente, como discursos de verdade constitutivos de uma determinada 

masculinidade. Apresenta-se, frequentemente, a ideia de força, de revide, de 

masculinidade ferida e se produz um efeito de difícil negação. As violências, 

assim, aparecem porque são constituídas por tecnologias de linguagens, rituais, 

discursos e estereótipos que as geram e as inserem em sistemas de utilidade para 

fazer funcionar certos aspectos sob um padrão considerado adequado, por vezes 

útil, e quase sempre excludente e cerceador das experiências múltiplas. Entre elas, 

destaca uma forte ligação entre virilidade e violência, onde o domínio e o controle 

são os meios utilizados pelos homens violentos. (BORTOLI; ZUCCO, 2016, p. 

188-189). 

 

E ainda, consideramos que a identidade dos homens na perspectiva do sistema 

sexo-gênero (MEDRADO; LYRA, 2008; MEDRADO, CORRÊA e LYRA, 2016; 

(BORTOLI; ZUCCO, 2016) é uma posição politicamente assumida, tendo implicações com 

as várias localizações do sujeito – os cenários que compõem a subjetividade –, e aqui 

entendemos localizações quer sejam sociais, culturais, geográficas, econômicas, sexuais, ou 

de qualquer outra ordem. Nesse sentido, encaramos as masculinidades e a teorização sobre 

elas como um campo de tensões políticas, de subjetividades e discursos produzidos em 

determinados contextos sociais. 

Diante de outras experiências de pesquisa com homens autores de violência é 

possível dizer que estes são pessoas comuns, que transitam outros territórios, assumem 

personagens para além da violência, e muitos deles, possuem o desejo de ser diferentes e não 

violentos (BORTOLI, 2013). No entanto, a representação de suas personagens violentas é 

reposta sequencialmente por estar vinculada a uma lógica de poder que essas personagens 

dão acesso (CIAMPA, 1987; LIMA, 2010), à violência de gênero script de uma política de 

identidade na produção das masculinidades (ALMEIDA, 2005). Esses valores na produção 

dos sujeitos são ancorados na cultura machista, que impera na produção e disseminação de 

referenciais e modelos das masculinidades e das relações de gênero. E a ruptura com essa 

ordem de gênero (CONNELL, 2015) baseada na violência está associada à mudança no 

âmbito das experiências com masculinidades e feminilidades, assim como nas práticas 

institucionais (BORTOLI, 2013).   
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À vista de tais discussões, cabe destacar que a violência de gênero é, antes de 

qualquer outra coisa, masculina. Mesmo quando é exercida por mulheres, tal execução se dá 

em uma lógica de reprodução. Opera tanto nas dimensões macropolíticas quanto nas relações 

intersubjetivas. Produzem subjetividades e formas de subjetivação nas diferentes esferas 

sociais. Assim, devemos elucidar que a violência de gênero, por ancorar-se nas mais basais 

instituições na nossa sociedade produz graves efeitos nas esferas da segurança pública, 

mídia, educação, trabalho, direitos sexuais e reprodutivos. Neste sentido, devemos estar 

atentos aos diversos contextos de reprodução da violência de gênero para assim 

conseguirmos elaborar intervenções condizentes com as realidades. Uma vez que,  

 

[...] para pesquisar os homens e as masculinidades no contexto da violência de 

gênero contra as mulheres, ou para promover ações com homens pelo fim dessa 

violência são necessárias leituras e abordagens mais complexas que possam 

considerar diferentes contextos e campos da ação humana que, alicerçados no 

sistema sexo-gênero, tendem a produzir modos de subjetivação masculina 

associadas à violência, onde a única forma de expressão inteligível aos homens é 

a violência. (MEDRADO, CORRÊA & LYRA, 2016, p. 177).  

 

Portanto, no exercício de pesquisa sobre homens e as masculinidades, 

pesquisadores e pesquisadoras precisam abrir mão de compreensões patriarcais dos 

conceitos já mencionados, ou seja, percebê-los por uma lógica diferente das noções 

colonizadoras de controle, objetividade e imutabilidade. Cabe também, reconhecer sempre 

o caráter relacional da categoria de gênero. Falar de homens é falar, necessariamente, da 

relação com outros gêneros e da relação dos homens com seu próprio gênero. No nosso caso, 

precisamos, como homens, abandonar nossas ideias androcêntricas preconcebidas. Pensar 

para além de compreensões patriarcais e androcêntricas sobre masculinidades é, antes de 

tudo, falar da nossa própria masculinidade, pensar como homens o gênero masculino. Isso 

possui implicações e efeitos políticos importantes no exercício de narrar, no exercício ético 

no manejo das histórias de vida dos outros.   

Desse modo, em alinhamento à proposta de pesquisa e posições conceituais, 

assim como Beiras e Cantera (2014), apostamos no termo “homens autores de violência” no 

lugar de “homens violentos”, “homens agressores” ou ainda “homens maltratadores”, nos 

permitindo entender que a identidade destes homens não se reduz ou se essencializa no ato 

de violência. 
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 A HISTÓRIA DE ÍTALO BÓREAS - PARTE I: OS CENÁRIOS DE UMA 

VIDA25 

 

Figura 5. Fantasia de homem   

O sol, manhã de flor e sal 

E areia no batom 

 

Farol, saudades no varal 

Vermelho, azul, marrom 

 

Eu sou cordão umbilical 

Pra mim nunca tá bom 

 

E o sol queimando o meu jornal 

Minha voz, minha luz, meu som 

 

Todo homem precisa de uma mãe 

Todo homem precisa de uma mãe 

 

O céu, espuma de maçã 

Barriga, dois irmãos 

 

O meu cabelo negra lã 

Nariz, e rosto, e mãos 

 

O mel, a prata, o ouro e a rã 

Cabeça e coração 

 

E o céu se abre de manhã 

Me abrigo em colo, em chão 

 

Todo homem precisa de uma mãe 

Todo homem precisa de uma mãe 

Todo homem precisa de uma mãe 

Todo homem precisa de uma mãe 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2018)                                          (Todo homem26 - Zeca Veloso) 

 

Nas próximas páginas buscaremos tecer sentido sobre a narrativa de história de 

vida de um homem chamado aqui – e somente aqui – de Ítalo Bóreas27. Como bem nos 

lembra Creswell (2007), a pesquisa narrativa, é exercida pela recriação das histórias dos/das 

                                                           
25 Assim como Ciampa (1987), lançamos mão de elementos da dramaturgia como personagens, cenas, cenários 

e representação para desenvolver uma narrativa que expresse a metamorfose na história de vida de Ítalo Bóreas. 

Consideramos que a constituição de cenários são embasamento para o reconhecimento, reposição e 

composições de personagens na expressão da identidade humana. Desse modo, trazemos este elemento para 

ampliar as discussões, articulando-o às demais categorias como personagens, enquadramentos e 

representações. 
26 Letra da música “Todo homem”, escrita por Zeca Veloso e interpretada no ano de 2017 por Caetano Veloso, 

Moreno Veloso, Tom Veloso e Zeca Veloso.  
27 Talvez seja preciso reforçar que este nome é ficcional. A escolha de um nome fictício é um recurso para 

assegurar o sigilo ao colaborador da pesquisa. Além do nome do protagonista da história, outros nomes 

apresentados a partir desse momento seguem a mesma regra, tanto de pessoas quanto de lugares.  
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participantes da pesquisa, através de ferramentas estruturais na história como plano, cenário, 

atividades, clímax e desenlace. Ao recontar esta história, intentamos suscitar discussões 

sobre os cenários que permeiam as masculinidades e suas relações com violência, gênero e 

outras implicações sociais (BANDEIRA, 2014). “Dessa forma, será possível dar um salto 

nas investigações sobre relações de gênero, olhando para dentro dessas relações e 

entendendo os personagens e as cenas de que são protagonistas” (GREGORI, 1993, p. 201).  

Nosso contato com Ítalo Bóreas se dá após muitos outros telefonemas. Como já 

citado, obtivemos uma lista com cerca de vinte números de homens atendidos nos últimos 

anos pelo NUAH. Dentre estes, as profissionais responsáveis destacaram alguns casos que, 

segundo elas, teriam elementos que nos interessariam mais. Entre números errados, 

inexistentes, números de conhecidos e recusas em participar da pesquisa – com direito a 

ameaças via telefone –, nos deparamos com o nome de Ítalo Bóreas, longe dos nomes 

destacados como “as histórias mais interessantes”. Quando ligamos para Ítalo, apresentamos 

o convite para participar da pesquisa. Após ouvir a procedência da pesquisa e suas 

finalidades, sua resposta foi rápida. Ele aceitara participar, pedindo apenas que esperássemos 

passar o final de semana em que faria uma viagem de família. 

Ítalo Bóreas nos conta sua história na manhã de segunda-feira, 17 de julho de 

2017. A entrevista teve a participação do pesquisador e de seu orientador. Tal formato foi 

escolhido com a finalidade de compor uma experiência de aperfeiçoamento em entrevistas 

com enfoque em narrativa de história de vida para o pesquisador em formação.  

Em primeiro momento, combinamos o local, data e horário por telefone. No dia 

marcado, nos encontramos nas imediações, pois o entrevistado não conhecia o local. Durante 

a caminhada até a sala, dialogamos sobre os contratempos na tentativa de achar o lugar 

marcado e ouvi sobre quais as motivações que fizeram Ítalo Bóreas aceitar participar da 

pesquisa. Para ele, foi uma boa escolha, visto que poderia ajudar outras pessoas que 

estivessem passando por situações parecidas, e ainda, contribuir comigo no término do 

trabalho. Ítalo ainda conta que consultou seu filho Zetes, estudante de Direito, antes de 

realmente confirmar a participação, com receio da entrevista prejudicá-lo judicialmente. 

Depois que Zetes o orientou que não haveria dificuldade alguma, se sentiu mais à vontade 

para participar da entrevista e dialogar conosco.  

A entrevista foi iniciada em uma das salas da Universidade Federal do Ceará, 

uma vez que foi um lugar possível para ambos os envolvidos nesta fase da pesquisa. Assim, 

conseguimos reservar uma das salas e o participante teve um espaço adequado no qual 
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pudesse expressar sua narrativa sem maiores constrangimentos, preservando o sigilo. A 

entrevista teve cerca de uma hora e treze minutos de duração e sua transcrição compôs um 

material de trinta e sete páginas.  

A escolha do nome Ítalo Bóreas surge logo após a entrevista. Pensamos e 

pesquisamos nomes fictícios que, em vez de serem aleatórios, pudessem designar algumas 

características apresentadas na narrativa do participante. Depois de uma noite de pesquisa, 

surge o nome Ítalo, do grego ítalos, que significa “touro”, o qual relacionamos com os relatos 

do participante sobre ser percebido “como um animal” quando estava bêbado e violento, 

inclusive, um touro em perseguição foi a primeira imagem que veio à mente enquanto ouvia 

a narrativa do participante.  

O nome Bóreas vem da ideia inicial de atribuirmos nomes de personagens 

mitológicos masculinos aos participantes da pesquisa. Após algumas pesquisas, 

encontramos na mitologia grega a história de Bóreas, o vento do Norte, filho de Éolo, o rei 

dos ventos. As histórias apresentam-no como rude e violento, conhecido por seus ventos 

frios e sua velocidade. Porém, em algumas histórias há certa ênfase a sua faceta de amante, 

inclusive sendo testado a ser paciente e esperançoso.    

Para além das nomeações, Ítalo Bóreas aqui narrador-de-sua-história não é a 

corporificação de tais significados. Esses são nomes meramente referenciais. O Ítalo Bóreas 

de carne e osso não se reduz a um ou outro significado. Antes, é um roteiro aberto, escrito, 

reescrito, interpretado e representado pelo próprio a(u)tor de sua história: ele mesmo. E este 

poderá ser lido e relido, por nós, testemunhas e anunciadores de sua história.  

Cabe frisar que a história aqui apresentada não é uma narrativa sobre violência 

de gênero, por mais que os/as leitores/as possam ser encaminhados/as a este texto por causa 

do assunto previamente discutido. O que podemos afirmar é que a narrativa de história de 

vida de Ítalo Bóreas não fala apenas sobre a vida de um homem, sobre violência, ou ainda, 

sobre uma história de superação – como algumas pessoas poderiam imaginar –. Longe disso, 

entendemos que essa história é, antes de tudo, uma história de vida humana. Relatos de 

metamorfose. E assumimos que “metamorfose é vida” (CIAMPA, 1987, p. 128), uma vida 

ainda em curso, que escapa e transcende os sentidos nesta escrita.   

Apresentaremos a história de Bóreas buscando, então, respeitar os detalhes, a 

profundidade e a complexidade de seus relatos, e em alguns momentos poderemos imaginar 

sua voz, tonalidades e expressões faciais quando lermos algumas de suas falas destacadas 
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em itálico28 e poderemos até produzir imagens mentais sobre as cenas e cenários que as 

personagens de sua história desenvolveram.  

Nos distanciaremos da compreensão da narrativa de história de vida de Ítalo 

Bóreas como uma “unidade do eu”, discutida por Lima e Ciampa (2017), como se fosse uma 

identidade coerente, linear e específica. Não se trata de um trajeto, caminho ou uma série de 

eventos sucessivos em ordem cronológica. Mas, os/as leitores/as perceberão que sua história 

se trata de um constante movimento de ir e vir, de eventos mais pontuais aos mais 

longitudinais, do passado ao futuro, retornando para o presente; movimentos de contradição 

e imprevisibilidade, afinal, é uma vida humana que estamos apresentando. Sem mais 

delongas, deixamos os/as leitores/as com a primeira parte da narrativa de Ítalo Bóreas.     

 

 Relatar a si mesmo: uma apresentação a partir de significantes vazios 

 

Eu sou um...cidadão, é, é...me acho pacato, né. É... no sentido de conversar, de, 

de resolver. Mas tinha um vício que me transformava em outra pessoa, que era o 

alcoolismo. Então, eu não me conhecia. Hoje eu me conheço mais. Hoje eu me 

encontro há dois anos e seis meses que eu não bebo. Então, eu tenho mais controle 

sobre mim. Me acho uma pessoa... boa, uma pessoa trabalhadora, né. Tenho vinte 

anos de profissão. Sou segurança, né. Tô bem no meu relacionamento, no meu 

casamento. Tenho minhas, minhas brincadeirinhas aí por fora, como todo homem, 

mas me acho um cidadão... que já... mostrou pra sociedade que é capaz de mudar. 

Então eu sou um cidadão... capaz [pausa na fala] (Ítalo Bóreas). 

 

Ítalo Bóreas é um homem de quarenta de dois anos, pai de quatro filhos e está 

casado com a mãe de dois deles, convivendo na mesma casa com a esposa e esses dois filhos. 

É avô de uma menina e exerce a profissão de vigilante. Nosso testemunho de sua história é 

possível pois este é um homem autuado pela Lei Maria da Penha no ano de 2015. 

Lendo assim, parece ser possível reunir a história de alguém em um parágrafo, 

mas na realidade, até para descrever-nos e respondermos “quem nós somos” caímos em uma 

lógica referencial que aponta para impossibilidades da descrição de um “eu”, de uma 

identidade.  É o exercício que Ítalo Bóreas busca em primeiro momento. Ele se apresenta a 

partir de uma personagem Bóreas-cidadão, significante evocado seis vezes ao longo de sua 

narrativa. Vê-se como Bóreas-pacato, termo utilizado para descrever suas características 

pacíficas. Ainda, enfatiza sua capacidade de resolver problemas com o diálogo. Todavia, 

coloca a sujeição ao alcoolismo como desarticuladora desta capacidade. Como conclusão 

                                                           
28 Com esse recurso, queremos evidenciar ao máximo as palavras que o próprio narrador nos compartilhou na 

entrevista.  
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imediata, verifica que não conhecia a si mesmo. Fazendo um paralelo com sua vida presente, 

percebe que se conhece mais, e consequentemente, tem mais controle sobre si mesmo. 

Considera-se como Bóreas-boa-pessoa e, este último significante rapidamente se conecta à 

atribuição de Bóreas-trabalhador, um segurança com mais de vinte anos de profissão.  

Em seguida, Bóreas apresenta um status positivo de seu casamento. Porém, diz 

que tem suas “brincadeirinhas aí por fora”, referindo-se a relacionamentos extraconjugais, e 

logo evoca o significante “homem” para justificar tais relacionamentos. Em sua 

compreensão, todo homem tem necessidade de outras relações. Em contrapartida, diz, “mas 

me acho um cidadão”. Em outras palavras, ser um “cidadão” é ter idoneidade social, e por 

ter cumprido pena perante a justiça e demonstrado mudanças na forma de agir, considera-se 

um cidadão “capaz”, diferente de um “comum”, como ele apresentará mais à frente. 

Mas não nos enganemos com tal apresentação de pronta entrega. Temos aqui, 

talvez, uma fala endereçada para afirmar uma posição de recuo frente à situação de 

judicialização na qual ele se encontra. Ítalo estava preocupado em se apresentar como 

cidadão, para assim, diferenciar-se da condição de ex-apenado e enquadrado na Lei Maria 

da Penha. Sua apresentação é uma forma de introduzir-se como sujeito de direitos e não 

violento, como poderíamos, enquanto audiência, presumir. 

Nos parece que tantos significantes recorridos para assegurar sua condição 

idônea redundam em significantes vazios, ao mesmo tempo que podem dizer qualquer coisa, 

não dizem nada. Um significante vazio é “algo que por ser tão receptivo a vários tipos de 

preenchimentos torna-se um significante esvaziado de um sentido a priori e universal, na 

medida em que ‘pode’ conter vários tipos de preenchimentos” (ANDRADE, 2011, p. 25). O 

que é um cidadão? Quem é cidadão? Quem não é? Quais os atributos de um cidadão? Quais 

seus bônus e quais seus ônus? Quais as intenções e possibilidades de sentidos nestes 

significantes? O que nos chama a atenção é a forma que Ítalo Bóreas se apoia neles para uma 

primeira apresentação de si. Parece-nos uma apresentação formal, algo parecido com “Eis 

aqui quem eu quero que vocês conheçam”, ou ainda, “entrem em contato primeiro com 

aquilo que eu tenho de melhor para podermos falar de assuntos mais delicados”.  

Neste sentido, os significantes cidadão, pacato, trabalhador e boa pessoa 

possuem uma função específica na narrativa, a de organizar e apresentar o narrador 

preenchido de significados socialmente aceitos. Desse modo, podemos dizer “que um 

significante vazio, ainda que vazio, é um significante, na medida em que um significante é 

um pré-significado, ou seja, é aquilo que é passível de ser atribuído um sentido. Já um 
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significado é aquilo ao qual já foi posto um sentido.” (ANDRADE, 2011, p. 31). Acessando 

significados já preenchidos de sentido, Bóreas lança-os como significantes, que são 

elementos a serem preenchidos, deixando várias possibilidades em aberto sobre o que eles 

querem realmente dizer.  

Entretanto, em uma narrativa de história de vida, a primeira impressão não é a 

que fica, os primeiros momentos são apenas a porta de entrada. Testemunhar a história de 

alguém, em seus pormenores, possibilita a escuta dos mais íntimos e até vergonhosos dos 

fatos. E como pudemos vivenciar nesta narrativa, o testemunho e a disposição sincera para 

a escuta quebram resistências e timidez no relato para dar lugar ao compartilhamento 

profundo de uma história.  

Dar espaço para a emergência da personagem Ítalo-Bóreas-narrador-de-si, 

então, apresenta performaticamente a identidade do narrador e a(u)tor de sua história “a 

partir da reconstrução do passado, da revelação de conflitos, rupturas e pactos que fez com 

outros e consigo mesmo”. Desse modo, não entendemos o narrador “apenas como um 

receptáculo inofensivo que incorpora as predicações e as dramatiza no cotidiano, mas 

alguém capaz de apresentar uma história, propor novas personagens e oferecer elementos 

para a análise política das condições sociais subjetivas e objetivas que está inserido” (LIMA; 

CIAMPA, 2017, p. 5). 

Dito isto, podemos levantar a discussão sobre o relato de si mesmo, como um 

meio inegável para a apropriação da moral – a qual diz respeito a conduta – ao fazer-se diante 

do referencial social. Neste sentido, podemos refletir que a norma tem implicações 

organizativas na construção das identidades, na medida em que as entendemos como 

identidades-narrativas. 

 

Quando o “eu” busca fazer um relato de si mesmo, pode começar consigo, mas 

descobrirá que esse “si mesmo” já está implicado numa temporalidade social que 

excede suas próprias capacidades de narração; na verdade, quando o “eu” busca 

fazer um relato de si mesmo sem deixar de incluir as condições de seu próprio 

surgimento, deve, por necessidade, tornar-se um teórico social (BUTLER, 2017b, 

p. 18).   

 

O movimento que Bóreas exercita implica em uma retomada narrativa do si 

mesmo a partir de referenciais sociais que o posicionam como um homem, atravessado pela 

violência, barrado pela norma social da boa conduta. E agora, como sujeito atravessado, o 

“eu” apresentado se reporta ao social, quando interpelado, como não mais devedor.  
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O Eu, portanto, deve ser compreendido em suas condições sociais. Trata-se de 

um erro concebê-lo como pura imediaticidade apartado de suas condições sociais e histórias 

(BUTLER, 2017b). Desse modo, em uma narrativa, precisamos considerar que a linguagem 

possui um aspecto contextual, quando se fala da ação já se pressupõe um contexto em que 

esta ação se deu (ANDRADE, 2011). O que implica dizer que a fala carrega o contexto, no 

ato de falar o sujeito expressa os cenários nos quais essa fala se torna possível.  

A narrativa ou relato, então, revela-nos que o Eu não tem uma história própria 

que também não seja uma história compartilhada, uma história de um conjunto de relações. 

Como argumenta Butler (2017b, p.52) “Se tento dar um relato de mim mesma, e se tento me 

fazer reconhecível e compreensível, devo começar com um relato da minha vida. Mas essa 

narrativa será desorientada pelo eu não é meu, ou não é só meu”.  

História esta relatada quando alguém é interpelado por um “tu” que solicita o 

relato. “É somente frente a essa pergunta ou atribuição do outro – “Foste tu?” – que 

fornecemos uma narrativa de nós mesmos ou descobrimos que, por razões urgentes, 

devemos nos tornar seres autonarrativos” (BUTLER, 2017b, p. 23). No caso, quando Bóreas 

é convocado a relatar a si mesmo, outras vezes, no contexto judicial da delegacia ou do 

NUAH, o depoimento como interpelação pela má conduta organiza sua história e prepara 

reflexões sobre os sentidos possíveis para a relação contexto-ação-consequência-

reposicionamento em sua apresentação de si mesmo.    

Entretanto, é possível pensar o relato de si para além da interpelação jurídica. 

Em uma perspectiva do não conhecimento do “tu” que está a minha frente e ainda da 

curiosidade em saber sobre este “tu” que é desconhecido, podemos perceber que o relato de 

si mesmo surge quando a pergunta “quem és?” é lançada. Mas, de todo modo, a narrativa de 

si mesmo ocorre pela via da interpelação do outro.  

Diferentemente da pergunta estrita “foste tu?” da responsabilização moral 

estrita, a pergunta “quem és” diz da construção de sujeito não fechado em si mesmo, não 

solipsista. 

 

Se eu perco as condições de interpelação é porque não tenho um ‘tu’ a quem 

interpelar, e assim também perco ‘eu mesma’ [...] só se pode contar uma 

autobiografia para outro, e só se pode fazer referência a um ‘eu’ em relação a um 

‘tu’: sem o ‘tu’, minha própria narrativa se torna impossível (BUTLER, 2017b, p. 

46).    

 

Como no nosso caso, não interpelamos Bóreas em uma perspectiva judicial, mas 

aguçados pela curiosidade e pelo desconhecimento sobre o ‘tu’ – e seus atravessamentos –
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diante de nós. Quando perguntamos a Ítalo Bóreas “quem é você?” queríamos interrogá-lo 

sobre sua existência e compreender as condições da materialidade de sua vida para além do 

estereótipo “agressor”. Neste sentido, nos deparamos com a imprevisibilidade do encontro 

que a narrativa nos possibilita. Pois, “ao convidar uma pessoa para narrar sua história de 

vida é disparada uma relação intersubjetiva em que as identidades pressupostas do 

entrevistador (que quer escutar a história) e do narrador (que imagina que o entrevistador 

quer saber algo específico sobre sua história) operam em torno do tema da pesquisa” (LIMA; 

CIAMPA, 2017, p. 5). E sobre a narrativa de Ítalo Bóreas, o que mais aprendemos, segue.  

 

 Entre separações e abandonos eis que surge um menino revoltado. 

 

Figura 6. O descobridor de sonhos 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2018) 

 

Eu era uma pessoa muito revoltada porque achava que a família não gostava de 

mim [...] (Ítalo Bóreas). 

 

Ítalo Bóreas é o penúltimo dentre seis filhos e filhas de Éolo. A primeira citação 

de Bóreas sobre sua família de origem acontece quando este lembra de seus próprios filhos 

e sua relação com eles. É difícil para ele falar sobre esta relação sem chorar. O fato lembrado 

quase de imediato é a separação de seus pais, que acontecera em 1984, quando, aos nove 

anos de idade, Bóreas tem a imagem de pai-herói apagada de sua vida. Para Bóreas, o cenário 

de uma família de pais separados não produz uma “base” para formação enquanto homem e 
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pai. Neste sentido, a ausência de uma base ideal de família é refletida em sua construção de 

sua identidade. As repercussões sobre sua masculinidade, vida amorosa, paternidade e 

construção familiar são evidenciadas fortemente em sua narrativa.  

A base familiar a qual se refere, para nós, tem relação a um ideal de base familiar 

em um modelo de parentalidade e paternidade eminentemente nuclear e patriarcal. Já 

discutimos as características do patriarcado no capítulo anterior, todavia, podemos retomá-

las para a maior compreensão dos quadros familiares que atravessam essa história de vida. 

As concepções que Ítalo apresenta sobre sua infância em família denotam uma relação 

consoante ao modelo patriarcal (SAFFIOTI, 2015), no qual o homem é o chefe de família e 

provedor da casa, e a partir do qual a manutenção da relação monogâmica oficial deve 

acontecer. A relação entre as funções parentais, todavia, apresentam nuances específicas na 

administração das tensões nas relações familiares e a gerência do cuidado com os filhos.   

Um dos elementos que evidenciam este cenário é a concepção de família que o 

narrador adota. É, no mínimo, curioso atentar para o fato de que Bóreas considera como 

família – a sua base – apenas os filhos. Para ele, “o sangue” é maior que a parceria com a 

mulher. Bóreas afirma que "A minha família se resume os filhos. Eu sei que mulher é família 

e tudo, mas a mulher não é sangue, a mulher é uma parceira [...]”. 

Ítalo Bóreas relata que a “família” – como sinônimo de filhos – é a base de um 

homem. Aqui o recorte de gênero é um significante norteador da narração. Quando Bóreas 

apresenta que a base de um homem são os filhos, podemos pensar na ideia de completude 

através da “semente”. Da descendência como uma herança, que todo homem aguardaria 

ansiosamente, tornando-o realizado, como diz o Salmo 127, “Herança do Senhor são os 

filhos; o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos 

da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava; não será envergonhado, quando 

pleitear com os inimigos à porta” (BÍBLIA, 1996, p. 836). Nesta perspectiva, o raciocínio 

de Bóreas é orientado em uma perspectiva em que família e a paternidade reforçam a 

hierarquia social da masculinidade (ECCO, 2008).  

Até os nove anos de idade, “Meu pai [Éolo] era meu herói, né.”, um homem 

sem defeitos, um verdadeiro herói caminhoneiro. Em toda a primeira infância, aquele 

homem sem falhas era a alegria da casa e de Bóreas. O Pai-homem-herói era trabalhador, 

tendo a rotina de passar dois meses fora de casa. E quando voltava, trazia presentes e 

beijos para todos e todas. Um símbolo de expansividade e alegria.  
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Ao mesmo tempo, o ato de beber é um elemento muito presente nessa figura 

paterna. E ao falar disso, Bóreas suspira forte. Mais uma vez aqui a categoria homem 

sobressai. O referencial de homem que bebe presente na figura paterna é algo 

significativo para Bóreas e o faz se emocionar. Fazer esse recorte é fundamental para 

que tenhamos uma leitura sobre os padrões de masculinidade vivenciados na história de 

vida de Bóreas, uma vez que padrões “são construções, imagens, referências que as 

pessoas dispõem de maneira particular em suas relações concretas com o mundo”.  

Mas, “[...] padrões são referências não totalmente impositivas, as relações 

de gênero, por exemplo, são sempre conflituosas” (GREGORI, 1993, p.200). E diferente 

de Bóreas, beber não repercutia em agressão na vida de Éolo, pelo menos não de sua 

parte. A agressão ficava por conta de sua mãe, Praxiteia, que às vezes golpeava Éolo.  

Praxiteia, infelizmente, era “um pouco seca”, mas amorosa à sua maneira. “Ela 

não consegue levar nem um beijo, mas é que ela foi criada desta maneira” pelo pai, que 

seria o responsável por tal frieza. Bóreas, mesmo assim, aprendeu a compreender a maneira 

dela de amar, seca. Com essa descrição podemos lembrar da expressão de feminilidade 

próxima à mulher cordial, ou “coronela”, a qual ratifica os mecanismos de produção de 

identidades fixas e reifica o lar como cenário sedentário pautado no ciúme edipiano, das 

paixões reativas, paranoia e outras expressões, como descrito por Rago (2004) . 

A relação com as figuras paterna e materna, então, é afetada diretamente pelas 

mudanças no ciclo vital de sua família. Quando o cenário da separação do casal é 

estabelecido, a relação de Bóreas e Éolo é marcada pela perspectiva do abandono e da 

rejeição. A imagem do Éolo-Pai-Herói-Homem-Trabalhador é despedaçada quando este 

vai e não volta. A separação é certa, mas restava saber quais dos filhos iriam ficar com 

quem. E nesta hora, Bóreas deseja ir com seu pai. Todavia, Éolo não aceita que o filho 

fosse com ele, não querendo que o filho atrapalhasse a vida dele. Bóreas, portanto, se vê 

como o único dos seis filhos que insistiu para ficar com o pai e, mesmo assim, o pai não o 

quis.  

Quando o pai que era o herói, homem e trabalhador vai embora e os 

abandona, a Praxiteia-Mãe-Que-É-Seca-Mas-É-Amorosa-Do-Seu-Jeito, “apesar de ser 

uma pessoa estudada”, encara a reação de Bóreas como uma escolhida pelo pai em 

detrimento dela, como se Bóreas tivesse a desprezado. Dessa forma, a mãe “meio que 

[ela] também me deixou de canto. Então, eu perdi lá e perdi cá. Ela dava muita atenção 
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aos meus irmãos, e eu por ser o cara que optou pelo errado, segundo ela, fiquei um 

pouco de canto. Então, carreguei isso muito tempo”.  

Desde então, os sentimentos predominantes nessas relações familiares são a 

rejeição, a perda e a revolta. Sentimentos estes carregados e cultivados por longos anos 

por Ítalo Bóreas. Desde a infância, passando pela adolescência, as marcas de relações 

não resolvidas foram solidificando-se e compondo atos de rebeldia e agressão.  

Vemos, portanto, como as relações de gênero na mais tenra idade possuem 

impactos grandiosos na formação dos meninos. Nesta história podemos perceber, assim 

como Albuquerque Júnior (2014), que a presença – ou ausência – materna, enquanto 

figura feminina, é fundadora da relação dos meninos com o mundo.  

Lançando um olhar sobre a letra da música de Zeca Veloso “Todo homem”, 

percebemos o lugar primordial da mãe na história de vida de um homem. “O sol... a 

areia no batom[...] a saudade no varal[...] eu sou o cordão umbilical[...] barriga[...] 

cabeça e coração[...] me abrigo em colo, em chão[...] todo homem precisa de uma mãe”. 

Esta reflexão poética nos faz olhar para a história de vida de Ítalo Bóreas e perceber 

como a presença-de-uma-ausência materna e paterna foi crucial na percepção de uma 

rejeição parental.  

Concordamos, deste modo, que o aprender a ser homem acontece tanto nas 

relações com figuras femininas e figuras masculinas em torno dos sujeitos 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014; BANIN; BEIRAS, 2016). E ainda, que as mulheres 

“são centrais em muitos dos processos de construção das masculinidades – como mães, 

colegas de classe, namoradas, parceiras sexuais e esposas; como trabalhadoras na divisão 

sexual do trabalho, e assim por diante (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, P. 266). 

Entretanto, processos da socialização masculina vão apresentando aos homens um 

mundo simbólico masculino para o qual o ingresso tem um preço, o rompimento com o 

feminino e inferiorização desta.  

Assim, rejeitado por um lado e por outro, Bóreas passa a perceber uma família 

que virou as costas para ele. É a partir desse episódio que surge o a personagem Bóreas-um 

menino-rejeitado-que-se-revolta, um menino rebelde que queria viver a vida do seu próprio 

jeito, sem medir as consequências.  

 
Então, eu meio que revoltei. Eu, aí comecei na casa dos tios. aí comecei a 

ficar um menino como eu te falei, rebelde, um cara que gostava de beber 

e fazia...a minha...vida. [...] Então, é como eu te falei, eu não tinha uma 

base, eu fiz da minha maneira, eu me armei, não deixava ninguém chegar 

perto de mim. Eu falava “vai se lascar, quem manda em mim sou eu”. Eu 
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tinha dezesseis anos e morava só. Com dezessete eu me ca...me juntei a 

primeira vez. Pra tu ter ideia, rapaz, eu tenho oito relacionamentos pra 

chegar nesse. Só separando, [...], entre idas e vindas. Nunca consegui ter 

namorada porque eu tinha aquela, aquela vontade de ter alguém do meu 

lado. Então, eu, eu fui um cara que pude te dizer meio travesso, meio 

errado. Gostava de forró, vaquejada e... manter essa postura de durão 

[...].  

 

 

Sob uma ótica patriarcal das relações, nas quais alguém ataca e alguém defende, 

alguém ganha e alguém perde, Bóreas entende que a sua família não queria saber dele. Sua 

estratégia de defesa é a decisão. Decisão de se transformar e fazer a própria vida. A melhor 

defesa encontrada é o ataque. Assim, ele assume a posição de um menino armado que se 

armava contra qualquer um que chegasse perto dele e buscasse “se meter” em sua vida.  

A arma aqui não é material, mas atitudinal. Nas regras deste jogo, o pé atrás com 

os outros, se transforma em atitudes combativas, expressando a revolta que se dá 

primeiramente contra a família. Em poucos anos, as atitudes agressivas contra seus tios 

passam a ser corriqueira, e posteriormente, aos dezesseis anos uma ruptura acontece quando 

este decide morar sozinho, uma vez que, na socialização dos meninos, a aprendizagem social 

da masculinidade é a aprendizagem do desrespeito. Nesta dinâmica, os meninos aprendem a 

se verem como superiores, como uma condição do ser homem, e aprendem a suposta 

inferioridade feminina, pela condição do ser mulher (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014).  

As representações de masculinidade com base na agressividade e isolamento são 

reproduções de imagens coletivas e modelos de masculinidades que se propagam entre as 

práticas de homens e meninos. Os processos de construção da personagem Bóreas-que-

manda-na-própria-vida-e-que-tem-um-pé-atrás se dá a partir de uma adesão a imagem de um 

machão onipotente, que é independente e não precisa de ninguém para fazer sua própria 

vida.   

A adesão a imagens coletivas de masculinidade nos faz refletir sobre as 

consequências nos processos de violência, saúde e educação que constituem a formação das 

identidades. E através desses processos, podemos perceber a coordenação e regulação de 

práticas sociais, perpassando histórias de vida, coletividades, pequenos e grandes grupos, 

atingindo esferas institucionais e sociedades inteiras (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 

2013). 

À vista do exposto, consideramos que as relações de gênero pautadas em 

masculinidades hegemônicas, violentas, como na narrativa apresentada, tendem a envolver 

manutenções com base em conflitos emocionais, justamente pelas relações de poder 
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generificado estabelecidas. Os conflitos parentais podem ser foco de tensões nestas relações, 

assim como a relação com cônjuges, na qual há oscilações de aceitação e rejeição da 

igualdade de gênero por parte dos homens, como se vê na história de Ítalo Bóreas.  

Tais padrões são estratégia de manutenção de poder, a qual envolve a 

desumanização de outrem, o definhamento da empatia por parte dos homens, bem como o 

esgarçamento do envolvimento emocional subjetivo destes homens.  Podemos perceber na 

narrativa de Ítalo Bóreas tais processos sendo solidificados, na medida em que se isola de 

todos e todas, passa a manter o pé atrás com os familiares e busca agir sem empatia para 

com pessoas próximas e nos relacionamentos amorosos. Assim, “devemos reconhecer que a 

masculinidade hegemônica não necessariamente se traduz em uma experiência de vida 

satisfatória” (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 271). 

Como Banin e Beiras (2016) e Albuquerque Júnior (2014) acrescentam, o 

processo de educação para masculinização fornece aos meninos modelos violentos e exerce 

nesse processo violências que poderão ser utilizadas na vida adulta como mecanismos de 

autoafirmação. O processo de adultização masculina impõe sobre os homens a 

obrigatoriedade de depreciar, inferiorizar e odiar o feminino, o mesmo feminino que os 

constitui e ao qual tiveram profundo contato durante a mais tenra idade, principalmente na 

figura materna. Neste sentido, a impossibilidade de matar o que é considerado como 

feminino dentro de si, a partir desses ideais de masculinidade plena e autogerida, tornará 

estes homens inseguros da própria masculinidade. Veremos estes elementos na sequência.   

O ano era 1992, Bóreas era um rapaz que gostava de beber, de forró, vaquejada 

e de manter uma postura de durão. A personagem Bóreas-meio-travesso-meio-errado se 

estabelece como um nato namorador. No ano seguinte, aos dezessete anos, se juntou pela 

primeira vez com uma garota e depois disso, nunca conseguiu apenas namorar. Uma vontade 

de ter sempre alguém do seu lado já o levava a um passo adiante e em seguida a qualquer 

separação, um novo relacionamento. Desde então, Bóreas teve oito relacionamentos até 

chegar no casamento que tem hoje com a mãe de dois de seus filhos. 

Diante desse cenário, podemos lembrar que a socialização masculina está ligada 

desde cedo ao falar e valorizar o sexo, mas não como uma via de expressão subjetiva, antes 

disso, uma maneira de reproduzir um modelo de comportamento determinado os homens. A 

idealização e valorização do homem viril, corajoso, conquistador, forte e imune a 

fragilidades é cultivada nas relações familiares e escolares. Em contrapartida, a comunicação 

de sentimentos e temores é desencorajada, tendo em vista que desautorizaria a imagem 
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protagonista da masculinidade. Quando Bóreas diz “vai se lascar, quem manda em mim sou 

eu” verificamos a operação destes elementos da masculinização e adultização masculina.  

Desse modo, o desempenho corporal e sexual do Bóreas travesso, implica em 

uma incorporação masculina, elemento fundamental para a construção da identidade. Como 

dizem Connell e Messerschmidt (2013, p. 269) “Na juventude, as habilidades corporais se 

tornam um indicador primeiro de masculinidade [...] Essa é uma forma-chave de ligação 

entre a masculinidade e a heterossexualidade na cultura ocidental, com prestígio dado aos 

meninos com parcerias heterossexuais e o aprendizado sexual imaginado como exploração 

e conquista”. Neste sentido, “Os corpos participam na ação social ao delinearem os cursos 

da conduta social – o corpo como participante da geração de práticas sociais”. 

 Para Ítalo Bóreas o sentido de suas revoltas tem uma explicação originária e 

histórica em sua narrativa: o abandono infantil. A história de abandono é um eixo central de 

sua apresentação de si. A separação em sua história não foi apenas entre o casal, mas entre 

pai e filhos, e ele mesmo com sua família. Como Bóreas mesmo coloca, Éolo não deixou a 

esposa apenas, mas deixou “minha mãe com seis filhos lá”. Ele, então, identifica essa 

situação como justificativa para suas atitudes negativas.  

Como dizem Boris (2002) e Albuquerque Júnior (2014) a masculinidade pautada 

na violência alimenta-se de sucessivas negações das necessidades afetivas e subjetivas que 

um sujeito possui ao longo de seu desenvolvimento. E essa não atenção às necessidades pode 

levar a graves consequências. Nas palavras do narrador, “isso me agravava porque eu era 

muito revoltado, entendeu?”. Interessante perceber que nesta hora o verbo “agravar” é 

direcionado sobre a pessoa de Ítalo, e não sobre sua personagem. E diante disso, a “rebeldia” 

desta personagem foi ganhando grandes proporções, atingindo os relacionamentos 

amorosos, as amizades, a convivência comunitária, além da futura relação com os filhos.   

E como frisa Nolasco (1993, p. 47) o menino cresce em um constante processo 

de vigia e contenção de si mesmo. As reações calculadas são orientadas por uma sedução 

viril em direção a alienação dos afetos e embotamento da sensibilidade que lhes são próprias. 

“Um menino é educado nas precariedades de um cárcere, para quando crescer se tornar seu 

próprio carcereiro”.  

 

 Duas pessoas, um corpo: a organização narrativa da produção das violências.  

 

“[...] o homem não é autenticamente um, mas sim 

dois” (STEVENSON, 2001, p.39). 
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Figura 7. Os amantes 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2017) 

 

Mas tinha um vício que me transformava em outra pessoa, que era o alcoolismo (Ítalo Bóreas) 

 

A história de vida de Ítalo Bóreas foi ganhando forma na separação entre o 

narrador e sua família de origem e sustentando-se na composição de uma masculinidade 

ancorada no rancor, violência e insensibilidade. Percebemos que “a violência é uma prática 

de inclusão social, numa ação que ou destrói ou danifica corpos. Tais práticas são 

estruturadas socialmente e em grande medida são geradas pela própria dinâmica social” 

(CONNELL, 2014, p. 16). Essa organização pessoal ganha forma na expressão das relações 

mais adultas de Ítalo. A personagem Bóreas-que-tinha-duas-personalidades passa 

acompanhar sua história de vida por anos e estruturar suas relações afetivas, familiares e 

laborais. Deixemos que o próprio Ítalo Bóreas apresente essa questão. 

 
Eu era uma pessoa muito revoltada porque achava que a família não gostava de 

mim, mas eu que provocava a situação, eu que afastava a família com meu 

alcoolismo. Eu sempre fui um cara, como eu já falei, um cara gente boa, amigo, 

trabalhador e tudo, mas quando bebia, ofensivo, chato, um cara que, que, achava 

que era o rei, o dono, “quem manda sou eu”, e isso afasta as pessoas. E eu não 

enxergava, achava que as pessoas estavam se afastando porque queria ser mais 

do que eu, então, eu sempre tava botando uma barreira na frente de todo mundo. 

[...] É como eu te falei, eu tinha duas personalidades. Eu sou um cara, é...educado, 

um cara que vocês tão vendo aqui. É por isso que eu não me dou o direito de 

tomar nem o primeiro gole [...]. 
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As duas personalidades são, então, estabelecidas na narrativa. Parece que o 

“cara” educado, que é capaz de dialogar, conversar e se apresentar para qualquer um fica 

adormecido quando o primeiro gole vem. Outra pessoa surge em seu lugar. Um “cara” bruto, 

amargo e “sem medo de nada”, que também é Ítalo Bóreas, aparece. Esse Bóreas-bêbado 

não tem medo. “Eu saio das minhas condições de ser educado, para um ser animal”, diz 

ele.  

A mistura do abuso de álcool com as revoltas passa a temperar suas relações. 

Quanto mais sentia que a família o excluía, mais parecia tomar gosto pela bebida. Mas, em 

uma análise retrospectiva, este percebe que era o abuso do álcool que provocava esse 

distanciamento. O alcoolismo fazia emergir suas atribuições negativas, fazendo-o “não 

enxergar” a situação ao seu redor.  Neste sentido, a personagem Bóreas-bêbado é percebida 

em profunda relação com a personagem Bóreas-animal. 

Tal trânsito de um ser educado para um ser animal se estabelece em muitos 

momentos de sua vida, em cenas de brigas em seus antigos relacionamentos, na relação com 

amigos de forró e no exercício de suas funções laborais, bem como em cenas de disciplina 

aos filhos e na imposição da masculinidade sobre suas relações amorosas. Como Bóreas nos 

conta, a transformação de quando Bóreas bebe nos parece a sofrida pelo Dr. Jekyll em “O 

médico e o monstro”, que  

 

Subitamente, levou a beberagem aos lábios e engoliu-a de um trago. Emitiu um 

grito lancinante, cambaleou, procurou agarrar-se à mesa e ali se ficou, fitando 

fixamente o vazio, com os olhos injetados de sangue e respirando com dificuldade. 

Perante os meus olhos atônitos, teve então lugar uma brusca transformação: o seu 

rosto começou a inchar e as feições pareciam alterar-se a ponto de desaparecerem 

(STEVENSON, 2001, p. 38). 

 

Nesta história, a inquietude do Dr. Jekyll ao perceber que a natureza do homem 

não é una, mas múltipla, reflete na sua incessante busca por separar os dois elementos que 

constituíam sua natureza. A maldição humana produzira dois ramos incongruentes, que por 

destino estavam unidos. Mas, o desfecho poderia ser diferente, pensava ele. Eles poderiam 

ganhar vida própria, cada um habitando uma forma, uma identidade diferente, libertando 

assim o doutor da angústia da contradição.  

 

[...] o injusto poderia seguir o seu caminho, despojado das aspirações e do remorso 

do seu irmão gêmeo, mais reto; e o justo avançaria com segurança e firmeza pela 

sua senda ascendente, realizando as boas obras nas quais encontra prazer e sem se 

expor às desgraças e à penitência provocadas por esse espírito perverso e 

desconhecido (STEVENSON, 2001, p. 39). 
 



 
 
 

92 

 

 

Mas a luta e a descoberta trariam o confronto permanente que acentuado 

afiguraria o insuportável. A tentativa de, a partir dos recursos que foram sendo galgados, 

dissociar as duas formas – que verdadeiramente eram ele –, resultara em uma composição 

atroz. Ao descobrir que poderia realizar uma mistura de substâncias e separar sua alma em 

duas personalidades, identidades separadas, Dr. Henry Jekyll se vê diante de sua outra 

identidade. Ao beber a poção foi   

 

[...] abalado por umas sacudidelas atrozes, por um ranger de ossos, um enjoo 

mortal e um horror de espírito que os momentos do nascimento e da morte não 

podem superar. Depois, essa agonia começou a desvanecer-se suavemente e voltei 

a mim como se estivesse a convalescer de uma terrível enfermidade. Havia algo 

de estranho nas minhas sensações, algo de indescritivelmente novo [...] Dei-me 

conta de que certos elementos possuíam a capacidade de alterar e arrancar essa 

vestimenta carnal, do mesmo modo que qualquer sopro de vento agita o toldo de 

uma loja. [...] Bastará dizer que não só fui capaz de separar o meu corpo material 

da emanação de certos poderes que formam o meu espírito como também logrei 

elaborar uma droga graças à qual a supremacia desses poderes foi destronada e 

suplantei o meu aspecto com uma segunda aparência, não menos natural para mim, 

já que era a expressão dos mais baixos componentes da minha alma e tinha em si 

a sua marca. [...] Este parente, que havia emergido da minha própria alma e que 

eu enviava à procura do prazer, era um ser intrinsecamente maligno e infame; 

todos os seus atos e pensamentos centravam-se apenas em si, bebendo o prazer 

causado pela tortura alheia, com uma avidez brutal, desapiedado como um homem 

de pedra (STEVENSON, 2001, p. 40). 
 

Assim como na história de Dr. Jekyll, que no encontro com sua outra natureza 

sedenta de prazeres e violência, busca a identidade de Mr. Edward Hyde para nomeá-la, Ítalo 

Bóreas argumenta a existência de outra personalidade para localizar e tornar compreensível 

a existência desta violência descontrolada. Entretanto, nos parece que a referência às duas 

personalidades que habitam Ítalo Bóreas são um recurso que evidencia a não percepção de 

sua própria violência. A atribuição da violência e traços ríspidos a alguém tomado pela 

bebida – a poção – pode ser um recurso de desresponsabilização por seus atos.  

Veremos no próximo capítulo que esse movimento é crucial na história de Ítalo 

Bóreas, todavia, adiantamos que esse aspecto nos remete à problemática do abuso de 

substâncias na produção de homens que agridem. Várias discussões abordam as relações de 

homens autores de violência e o abuso de álcool e outras substâncias. Em geral, os quadros 

estatísticos corroboram a premissa de que o abuso, principalmente do álcool, ‘facilita’ a 

situação de violência, ‘potencializa’ a violência por parte do ‘agressor’, ou ainda contribui 

para a ‘vulnerabilização das vítimas’. Esses termos apresentados em Almeida (2009), Vieira 

et al. (2014) e Paiva et al. (2016) buscam ressalvar os resultados das pesquisas do argumento 

de causalidade, entretanto, não diferem do sentido apenas por trocar os termos desta relação. 
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Entretanto, precisamos pausar e refletir sobre a complexa articulação entre tais elementos e 

a perpetuação da violência de gênero.  

Se seguirmos um argumento feminista, alcançaremos uma narrativa explicativa 

semelhante a apresentada por Gregori (1993, p.142), quando diz que “o álcool potencializa 

uma agressividade em ‘latência’ nos homens”. O álcool, então, funciona um como 

estimulador da visibilidade da “disfunção existente” e, ao mesmo tempo, “potencializa uma 

tendência à agressividade propriamente masculina”. O argumento não se apoia na 

naturalização da agressividade como uma categoria mais masculina que feminina. A questão 

levantada é sobre a educação em nossa sociedade, “já que a educação diferenciada modela 

comportamentos como tipicamente masculinos e tipicamente femininos [...] Essa 

agressividade estimula a ação e, se não for bem controlada ou canalizada, faz manifestar a 

violência. O álcool precipita esse descontrole”.  

Esta perspectiva enfatiza a “bebedeira” como uma fraqueza masculina sob 

múltiplas perspectivas. A primeira tem conotação de “trauma ou doença”, na qual se 

evidencia que os conflitos não conseguem ser resolvidos apenas no universo familiar, 

demandando ajuda e controle de fora por parte de médicos ou especialistas. A segunda 

remete à bebedeira como “falta de caráter”, requisitando certa disciplina. Disciplina esta que 

quando não bem ensinada na infância, demanda intervenção de medidas punitivas por parte 

de uma “figura de autoridade”, como advogados, policiais e padres. Assim, “Este ‘jogo de 

poder’ não é simples e acaba gerando uma relação direta com a identificação/auto-

identificação das vulnerabilidades e fragilidades masculinas que colocam sob ameaça uma 

posição superior dos homens na hierarquia de gênero” (MORAES; MONTENEGRO, 2014, 

p. 58).  Em ambas as argumentações a relação entre a falha/ausência da autoridade paterna 

e a necessidade de intervenção sobre dependência química são abordadas.    

Essas duas interpretações da relação dos homens com a bebida podem ser 

percebidas em momentos diferentes da narrativa de Ítalo Bóreas. O narrador considera que 

a bebida é o elemento que o transformava em outra pessoa, uma pessoa sem controle, uma 

pessoa pior. O Bóreas-que-se-revolta tinha justificativas para beber e farrear a seu modo. 

Assim, a personagem Bóreas-meio-travesso-meio-errado era uma expressão da falta de 

caráter e da ausência de pudor que a bebida facilitava, mantendo o ciclo da rebeldia e 

agressões a outrem. Já em outros momentos da narrativa, essa relação com o álcool é 

protagonizada pela personagem Bóreas-bêbado-que-também-é-o-Bóreas-animal em relação 

a personagem Bóreas-comum-com-um-copo-mais-um.  
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De forma muito semelhante a história do Dr. Jekyll, o vício – através do primeiro 

gole – o transformava em um sujeito desmedido e agressivo ao extremo, cujo 

arrependimento era tardio demais para sair ileso das consequências de suas ações. Ele 

buscava confusão e a encontrava, encarava os outros, provocava e partia para a agressão 

verbal e física.  

Diante disso, analisamos que as formações discursivas sobre homens autuados 

pela Lei Maria da Penha se sustentam a partir de um mergulho em certa interioridade na 

busca das causas de um Eu. A formação de uma história na centralidade do mundo 

psicológico organiza discursos de causalidade direta ou indireta entre a ingestão de álcool e 

a violência. As justificativas psicológicas ligam a ingestão de bebida alcoólica e violência 

de gênero na relação conjugal. Ao longo da pesquisa desenvolvida por Furtado e Méllo 

(2010, p. 7), essas justificativas do mundo psicológico aparecem  

 
[...] em diversas falas e escritos, como de causalidade direta (a bebida leva a 

agressão), ou indireta (o álcool não causa a violência, mas a potencializa). 

Indagamos: “a ingestão de álcool potencializa o quê?”. Tanto na Delegacia como 

no Juizado, encontram-se duas respostas que não se excluem: 1) a 

“personalidade”, o mundo psicológico, o “caráter”, a “índole” de um homem que 

já era violento: 2) a dominação masculina sobre a mulher (o machismo). Polariza-

se a vida entre efeitos individuais e sociais.  

 

Neste sentido, ancorados na discussão de Almeida (2009), julgamos necessário 

destacar que os fenômenos de abuso de álcool e violência de gênero não possuem relações 

causais conclusivas. Devem ser considerados como questões separadas, apesar da 

coexistência. Entretanto, damos ênfase ao recurso narrativo organizador do discurso, sob o 

qual os homens e saberes lançam sobre a relação entre álcool e masculinidade, encontrando 

nos argumentos de interioridade e individualidade a “causa” da violência, “considerando-a 

uma energia destrutiva que vem de dentro, uma força sobre a qual as pessoas não têm 

controle (ALVIM; SOUZA, 2005). 

Quando Bóreas vai para o “ser animal29” ele não tem escrúpulos, é um cara 

zangado. As agressões não se resumem ao acontecimento que o levou a ser autuado na Lei 

Maria da Penha, mas já em seu segundo relacionamento houve agressões contra sua então 

companheira, houve agressões mútuas. E nesta relação, Bóreas considera que só chega ao 

extremo quando a pessoa o “cutuca”. E o pavio curto é intensificado quando está bêbado. 

Em sua explicação, existem pessoas que ficam felizes quando bebem, riem, mas Bóreas não. 

Ele se fecha, “incha” e procura confusão. O Bóreas-bêbado é assim. Essa condição de abuso 

                                                           
29 Entenderemos mais desta personagem no próximo capítulo a partir de outra cena importante. 
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de substância é um tema de grande relevância na medida em que há um retorno no discurso 

do narrador a uma explicação interior para a condição de exercer violência. A polarização 

entre dois opostos de personalidade e a atribuição da bebida ao status de causa, de motivo e 

de culpa, releva, na verdade, a transferência de culpa justificada, nesse primeiro momento, 

como se a bebida fosse alguma entidade à parte da identidade de Ítalo Bóreas. Neste sentido, 

o Bóreas-Bêbado ou antes disso, o Bóreas-que-bebe é um elemento central na trama que 

organiza a narrativa de história de vida de Ítalo Bóreas. Como na confissão do Dr. Henry 

Jekyll sobre a droga que produzira e juntamente com ela uma outra personalidade, o mal 

encarnado Edward Hyde, que dizia assim: 

 

A droga não tinha capacidade discriminatória; não era nem diabólica nem divina; 

apenas abria as portas do cárcere do meu âmago; e como os prisioneiros de Filipos, 

quem estivesse dentro escapava. Assim, a minha virtude sucumbia; a minha 

perfídia, despertada pela ambição, mantinha-se alerta, disposta a aproveitar a 

oportunidade e o que aparecia não era outra coisa senão Edward Hyde. Daí que, 

apesar de possuir agora duas personalidades, bem como duas aparências, uma era 

por completo o mal, enquanto a outra continuava a ser o antigo Henry Jekyll, essa 

mistura incongruente de cuja capacidade para se modificar e melhorar eu havia já 

desesperado. Assim, pois, o passo que havia dado encaminhava-se para o pior de 

mim mesmo (STEVENSON, 2001, p. 41-42). 
 

As ações violentas de Bóreas não se detêm às relações familiares. Seu trabalho 

é a instância na qual grande parte de sua intolerância e agressividade vai se expressando. A 

personagem Bóreas-trabalhador é, na verdade, o Bóreas que se reveste de uma armadura de 

autoridade para externar sua arrogância e machismo. Na condição de segurança, fardado e 

armado com força e cassetete, não perdoava ninguém em nenhuma situação. Ele trabalhou 

em supermercados e farmácias e não conseguia abordar alguém somente com o diálogo. Esse 

cenário reflete o comentário de Connell e Pearse (2015, p. 35-36) que os homens estão 

desproporcionalmente envolvidos em situações de violência muito por serem preparados 

para isso. “Meninos da classe trabalhadora, que não têm acesso a outros recursos que os 

encaminhem a uma carreira, são massivamente recrutados para funções que operam com 

violência: polícia, Forças Armadas, segurança privada [...]”.    

Interessante percebermos como o ambiente de trabalho possui um atributo 

organizador para as experiências que definirão as diferenças entre o bandido – ou vagabundo 

– e o homem da lei – ou cidadão –; o homem trabalhador e o homem incapaz, sem caráter. 

Essas divisões são reguladas nas garantias que a personagem do Bóreas-homem-trabalhador 

vai adquirindo.  
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Neste sentido compreendemos que o trabalho possui uma contribuição 

primordial na construção da identidade, elaborando uma visão de si mesmo ao homem 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014). E o trabalho possui uma dimensão cartográfica, 

definindo divisões entre as vidas pública e privada e possuindo a dupla função de estruturar 

o modo de pensar e agir de um homem e inscrever sua subjetividade no campo da disciplina, 

do método e da violência em um cotidiano repetitivo (NOLASCO, 1993). 

 

 A composição de um Homem de Ferro  

Figura 8. O que é o corpo? 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2016)                     

 

Antes eu era um homem de ferro. Meu braço era minha força, meu cassetete era 

minha extensão (Ítalo Bóreas). 

 

Na função de segurança, o Bóreas-um-menino-armado transforma-se em 

Bóreas-que-anda-armado-de-verdade. Nessa época, dizia a si mesmo “vamo lá, macho. Vai 

resolver logo isso aí logo”. E essa resolução era na base da violência. Ao receber buzinadas 

ou cortadas no trânsito, retribuía com palavrões e outros gestos. Neste sentido, fazendo uma 

análise das construções locais (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013), podemos dizer que 

na cultura nordestina, o "cabra macho” evoca a ideia de “ser destemido, forte, valente, 

corajoso. Nesta sociedade, o frouxo não se mete, não há lugar para homens fracos e covardes. 
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Há, pois, uma tradição de narrar atitudes de violência na produção cultural” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999).  

A narrativa do nordestino violento, então, vai sendo construída a partir de 

injúrias sofridas e as valentias como reações a essas injustiças sociais e pessoais. Diante da 

mazela e humilhação é forjada uma figura do homem nordestino que usa da violência em 

nome da honra e da valentia em nome da retribuição, retribuição esta com alvos 

generalizados.  

Os modelos de masculinidade pautados na violência ouvidos e assimilados desde 

a infância, transcorrem pela adolescência até chegar à vida adulta, formatando uma conduta 

condizente com a expectativa social do macho nordestino, um homem durão e armado como 

o homem de ferro. E, neste processo, podemos ver que o Nordeste “[...]é uma sociedade 

onde a coragem, o destemor e a valentia pessoal ainda influenciariam no status social dos 

indivíduos, no respeito que este teria do grupo, daí a necessidade permanente de provar sua 

masculinidade, sua macheza, pela realização de atos ditos de coragem” (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 1999, p. 182, grifos nossos).  

Essa análise se faz importante, tento em vista o nível regional da masculinidade 

hegemônica, a qual é constituída por práticas locais e que giram em torno de imagens 

significantes como aquelas construídas por atores, atlas, famosos e políticos (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013). Desse modo, “estas imagens formam subjetividades, elas 

terminam por se encarnar em atitudes e elas próprias são possíveis porque figuram práticas 

sociais concretas” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999, p. 184).  

Focando o Nordeste brasileiro como construtor de uma masculinidade específica 

nos faz enxergar um Nordeste de práticas culturais. Nos faz perceber que um “Nordeste 

desenhado como território da revolta, como território do homem insubmisso, brigão e 

orgulhoso, mesmo na miséria, parece ser um contraponto imaginário para o lugar de 

submissão e impotência que a região ocupa cada vez mais no país (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 1999, p. 179-180).  

Neste sentido, compreender a masculinidade em nível regional implica em 

considerar que esta construção da masculinidade nordestina é amparada por uma estrutura 

cultural, podendo ser materializada nas práticas e interações cotidianas. Que ao mesmo 

tempo, esse mesmo material regional pode ser atualizado, alterado e desafiado através, 

também, das práticas (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013). 
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Como Bóreas diz, a personagem Bóreas-homem-de-ferro passa, então, a assumir 

uma roupagem uniformizada e equipada. Sua posição de segurança o possibilitava exercer 

essa postura atroz.  Em 1999, em decorrência de uma greve dos agentes penitenciários, 

Bóreas foi suprir a demanda do Estado e trabalhou como agente substituto em um dos 

presídios do Ceará. Essa posição contribuiu ainda mais para sua performance do homem 

bruto.  

Como nos ensina Albuquerque Júnior (2014, p.109-111), o processo de tornar-

se homem implica em “endurecimento, de esfriamento das emoções, da construção de um 

ser dotado de uma carapaça emocional capaz de defendê-lo dos derramamentos emocionais, 

um ser contido em si mesmo, fechado sobre si mesmo, evitando qualquer forma de abertura 

para o outro [...].” E ainda, o reconhecimento da masculinidade pela força física se torna 

uma exigência, juntamente com despudor, coragem e valentia, para fugir do universo 

feminino, fugir da suspeita de ser “mulherzinha”. Mas pensamos que, quando a força de 

alguém se resume à força física, outras áreas são fragilizadas, permanecem sem amparo, sem 

força. Na história de Bóreas, veremos que a força um dia não será suficiente para sustentá-

lo, levando-o a um sentimento de impotência e profunda falta de sentido. Tal crise, 

decorrente da força afugentada, exploraremos no próximo capítulo.   

Em seu contexto comunitário, Bóreas desenvolveu um péssimo relacionamento 

com uma igreja pentecostal em frente à sua casa. A igreja exagerava no som e ele não 

perdoava. Atirava chumbinho em caixa de som, comprou um paredão de som para disputar 

com eles. Quando algum carro da igreja estacionava em frente à sua casa, encostava o carro, 

trancava o carro da pessoa e só saía quando ele quisesse. Tomava cerveja em cima do carro 

dos membros da igreja. Se colocassem o carro em sua garagem, ele sentava em cima do capô 

do carro, e dizia “– Rapaz, meu carro. – Pra mim isso é um divertimento, pra você, vou ficar 

tomando minha cerveja.”. Chegou até a colocar filme pornográfico na sua televisão na 

calçada para afrontar as jovens que em vez de irem para o culto ficavam na calçada de sua 

casa.  

 

Aí eu ficava puto, doido pra dormir embriagado e as menina fazendo zuada e pó 

e tal, num sei o que e tal. E eu ia lá e dizia “– Vão pra lá, cara, num sei o que e 

tal”. Então, as meninazinhas na calçada, eu peguei a televisão botei na calçada 

lá e tá tudo certo, “– então, eu vou assistir um filme [pornográfico] aqui”. O 

Pastor, “– eu vou chamar a polícia”. “–Pode chamar. Pra certo isso mesmo. Pra 

isso que serve isso aqui”. então, um cãozinho chupando manga (complemento 

nosso).  
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Já no campo afetivo, a personagem Bóreas-namorador se estabelece como um 

constante galanteador. Este gerou quatro filhos, dois com Clóris com a qual é casado hoje, 

um terceiro filho, fruto de três dias de relacionamento em uma cidade interiorana e outro 

filho que mora em uma cidade do interior. O título de namorador é enaltecido por Bóreas 

quando este ressalta que foi até uma cidade distante para ter um filho. Todavia, o Bóreas-

homem-de-ferro para afirmar sua postura de durão se distancia dos filhos, passa a repetir a 

situação sofrida com Éolo e mantém uma relação de distância, pouco carinho e bastante 

castigos e disciplina. Sempre presente, mas com uma postura distante. Os filhos passaram a 

ter medo do pai e ao mesmo tempo vergonha por ele beber sempre, e isso os afasta mais 

ainda, agravado a relação. A falta de aproximação era como uma “farda de pai brutão” 

deste Bóreas-homem-de-ferro. 

A distância dos filhos também é fruto do abuso de álcool, pois em vez de estar 

com eles, ele preferia estar em mesas de bar, festas de forró e namorando por aí. Sendo 

assim, os filhos não podiam desfrutar do pai e nem ele poderia aproveitar a companhia dos 

filhos, nem os momentos de intimidade que a paternidade poderia proporcionar.  

Muitas fardas de masculinidades revestiram a história de Ítalo Bóreas até então. 

Por isso, fazemos referência a imagem “Pele de homem” do artista Francisco Herlon 

Vasconcelos, que nos faz pensar nas fantasias que um homem pode vir a vestir ao longo da 

vida em nome do “ser homem”, o éthos imperativo descrito por Bourdieu (2014). Desde sua 

personagem Bóreas-que-se-revolta, um menino de nove anos que se tornou rebelde, 

passando pelo Bóreas-meio-travesso-meio-errado, um adolescente com dezesseis anos que 

queria ser dono de si, até chegar ao Bóreas-homem-de-ferro, adulto, segurança, casado e 

com filhos, Ítalo Bóreas exerce suas personagens ancoradas em uma masculinidade 

hegemônica, a qual reitera os padrões patriarcais e legitima a masculinidade pela violência. 

Narramos até aqui aspectos da infância, juventude e início da vida adulta de Ítalo 

Bóreas e, assim, estabelecemos conexões entre os cenários construídos ao longo da vida do 

narrador da história nos mais diversos contextos. Vimos que uma sucessão de separações e 

abandonos ao longo de sua vida contribuíram para a construção da personagem Ítalo-Bóreas-

um-Homem-de-Ferro. E nesta expressão de sua identidade, manifestam-se, também, 

composições de gênero, possuindo contornos de masculinidade pautada em violência e 

intolerância. A raiva cultivada de sua família, transborda em violência autodirecionada, a 

restrição do afeto para com os filhos é um exemplo, e exercida contra outros e outras, a partir 

da postura de durão e da “farda de pai”. Neste sentido, a violência psíquica sofrida pelo 
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menino Ítalo Bóreas para tornar-se homem, buscando matar o feminino nele e assimilar 

apenas o considerado masculino, tem relação com os processos de violência masculina 

exercidos na juventude e vida adulta. A crueldade sofrida, é a crueldade aprendida e exercida 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014). 

Podemos refletir diante da narrativa contada até aqui que identidade é história. 

As personagens representadas por Ítalo Bóreas até então não se constituíram sem história. E 

sua história não seria possível ser contada se não admitíssemos a construção e representação 

de suas personagens (CIAMPA, 1987). Podemos acrescer a estas reflexões que as 

personagens de Ítalo Bóreas foram forjadas em cenários de uma sociedade eminentemente 

machista que é materializada em relações familiares que obedecem a mesma lógica de 

dominação. Bóreas vive, e nesta vida busca representar suas personagens, perpassadas pela 

lógica do machismo. E enquanto novas personagens não lhe são possíveis, há a repetição e 

reposição das mesmas, conferindo a aparência de não metamorfose, mantendo a lógica 

patriarcal de masculinidade e perpetuando o lugar de “macho” nos mais diversos papéis 

(CIAMPA, 1987; LIMA, 2010).   

O Bóreas-homem-de-ferro, portanto, compõe um quadro de personagens 

repostas e reatualizadas ao longo da história de vida de Ítalo Bóreas. Nos parece que as 

personagens Bóreas-um menino-rejeitado-que-se-revolta, Bóreas-meio-travesso-meio-

errado, Bóreas-que-tinha-duas-personalidades e Bóreas-bêbado-que-é-o-Bóreas-animal são 

representadas como reprodução de um lugar social pressuposto sobre a saga masculina 

nordestina.  

Estas personagens aliançam-se em obediência aos scripts sociais de como ser 

um homem. Desse modo, a construção cultural das masculinidades performadas por Bóreas 

aludem a políticas de identidade forjadas na imagem do “macho cearense”, nordestino 

violento que não reage de outro modo às violências sofridas que não lançando mão da 

agressividade, “a masculinidade como incorporação da violência e a violência como 

manifestação da masculinidade” (SILVA, 2014, p. 2803), como podemos inferir na imagem 

a seguir.  

 

 

 

 

 



 
 
 

101 

 

 

 

Figura 9. Corpo masculino. Nordestino. Que fere, que se fere. Que floresce 

 
  Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2018) 

 

Neste momento, pausamos para lembrar que  

 

Cada indivíduo encarna as relações sociais, configurando uma identidade pessoal. 

Uma história de vida. Um projeto de vida. Uma vida-que-nem-sempre-é-vivida, 

no emaranhado das relações sociais. Uma identidade concretiza uma política, dá 

corpo a uma ideologia. No seu conjunto, as identidades constituem a sociedade, 

ao mesmo tempo em que são constituídas, cada uma por ela. A questão da 

identidade, assim, deve ser vista não como questão apenas científica, nem 

meramente acadêmica: é sobretudo uma questão social, uma questão política 

(CIAMPA, 1987, p.127). 
 

Neste sentido, compreendemos que o projeto de vida de Ítalo Bóreas concretiza-

se até este momento, a partir da política de identidade da masculinidade hegemônica 

eminentemente nordestina. As personagens pressupostas atendem a uma expectativa de ser 

homem nos moldes no patriarcado, na perpetuação de histórias de homens nos termos na 

violência.  E assim, a história de Ítalo Bóreas está perpassada pela noção da saga do vingador 

sem causa específica. A peregrinação marcada pelo abandono e pela representação de uma 

masculinidade que para perder o medo, suscita o medo alheio se estabelece. Arma-se e 

estende seu braço para deixar evidente que a força física é a voz que será ouvida. A 

mensagem do homem de ferro é gravada pela via das ameaças, da submissão e da imposição 

de uma postura, fardada, e encenada na intolerância.  

A saga deste homem, então, é uma transmissão da mensagem de um modelo de 

masculinidade que pretende perpetuar-se, de uma hierarquia de gênero que pretende 



 
 
 

102 

 

 

perdurar. A vida deste homem e de tantos outros é atravessada por esses discursos e orientada 

por uma ideologia sistêmica opressora. A busca por reconhecimento, nestes termos, é 

mantida na operação da virilidade como reconhecimento do “verdadeiro homem” como diz 

Welzer-Lang, (2004). E como Butler (2017b) argumenta acerca do reconhecimento, “As 

normas pelas quais busco me tornar reconhecível não são totalmente minhas: elas não 

nascem comigo; a temporalidade de seu surgimento não coincide com a temporalidade da 

minha vida”. O que nos remete aos atravessamentos normativos de uma reprodução de 

política de identidade do homem viril, que em se tratando do homem viril nordestino, possui 

quase duzentos anos (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013).  

 

 A HISTÓRIA DE ÍTALO BÓREAS – PARTE II: OS CENÁRIOS DO 

ENQUADRAMENTO NA LEI MARIA DA PENHA  

 

Figura 10. Traços de angústia 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2018) 
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 Um animal a caminho da própria prisão 

Figura 11. O grito do fim 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2016) 

 

É, então é assim, esse acontecimento, ele veio há dois anos atrás. Eu tinha um 

relacionamento extraconjugal, é...como tal, ainda tô com essa pessoa, mas tinha 

muitos ciúmes porque...não era um relacionamento firme. Então, essa pessoa 

achava que tinha a sua liberdade por eu ser casado. Então, a gente brigava 

constantemente. Só que pra agravar, essas brigas vinham com as bebidas. Então, 

como eu te falei, eu me transformo quando eu bebo, sou uma pessoa agressiva, 

sou uma pessoa que, que não meço, não tenho medo da, da situação que eu vou 

provocar, porém me arrependo depois, mas arrependimentos tardio (Ítalo 

Bóreas). 
 

 

Em 2015, Bóreas se vê diante de um “acontecimento” que irá contrariá-lo e pôr 

em questão as personagens e os cenários construídos até então. Mesmo em um casamento 

duradouro, com cerca de vinte anos, Bóreas mantinha por anos a fio uma vida bem servida 

de saideiras, forrós, vaquejadas e muita cerveja. O Bóreas-meio-travesso-meio-errado é uma 

personagem que o jovem Ítalo-Bóreas vivenciou e agora, reposta na vida do Bóreas-casado-

com-uma-família ainda era mantida.  
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E na representação da personagem Bóreas-namorador, ele mantém um 

relacionamento extraconjugal, um namoro que se configurava como era uma relação 

conturbada. Como não era um relacionamento firme e a percepção da relação era diferente 

entre ele e ela, as brigas se tornaram constantes, sempre motivadas pelos ciúmes de Bóreas 

e agravadas pelo abuso das cervejas. Em um desses dias de grande farra, os namorados 

estavam em um quarto e Bóreas, bastante alcoolizado, ouve que Orítia iria sair para uma 

festa. Contrariado, ele se irrita e discorda veementemente da ideia, por acreditar que ela não 

deveria fazê-lo por estarem juntos. Diante disso, a situação de confronto se instala. Ela 

mantém sua posição de querer sair para a festa, mas ele não cede, começando uma fervorosa 

discussão.  

Orítia entendia que tinha a liberdade de sair, uma vez que seu namorado já era 

casado, e para ratificar sua liberdade, estrategicamente decide atenuar a situação. Com 

palavras convictas, garante ao namorado que desistira da irrazoável ideia de sair e com tom 

de arrependimento, pede-lhe para tomar um bom banho e deitar-se a fim de curar a estado 

ébrio. Desvia a ira do touro enfurecido, e coloca-o para dormir o sono do engano. 

Pretensiosamente, acreditava galgar o golpe certeiro que iria afugentar o animal e garantir 

sua sonhada noite à fora. Enquanto o touro, mais amansado, vai para o banheiro, sua amante 

vê a oportunidade de sair de sua presença e curtir a noite. Mas logo, o touro percebe que fora 

enganado e, esbaforido, sai à procura de sua amante. Uma frenética perseguição é iniciada, 

ambos em carro pelas ruas da cidade, até que Orítia encontra um abrigo para proteger-se do 

animal feroz com ações desmedidas. 

Esse processo de imposição de vontades nos faz lembrar que os homens que são 

educados para a masculinização. A cada vez que se sentirem desafiados ou inseguros sobre 

sua masculinidade, ou quando entrarem em contato com o feminino que os constitui, terão a 

reação que lhes foi ensinada: a dominação e controle sobre tudo que há de feminino ao seu 

redor e em si próprios. A violência como eixo central desta educação promove, assim, a 

autoafirmação a partir da violência sobre o que é feminino (BANIN; BEIRAS, 2016, p. 528).  

Se revisitarmos a mitologia grega, poderemos encontrar na história de Bóreas, o 

deus do vento do Norte, uma cena que se aproxima da expressão de violência do Ítalo Bóreas 

de carne e osso. O deus “Bóreas amava a ninfa Orítia, mas não conseguiu grande êxito como 

amante. Era-lhe difícil respirar delicadamente e suspirar estava, para ele, fora de cogitação. 

Cansado de tentativas inúteis, mostrou seu verdadeiro caráter, raptando a donzela” 

(BULFINCH, 2002, p. 215). Neste sentido, fazemos referência a história de Ítalo Bóreas, na 
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qual recursos de violência e coação são acessados quando as expressões de delicadeza e 

amor se esgarçam pelo machismo. A intolerância e ira são, portanto, as armas desse homem 

machista.     

O machismo, é uma forma extremada de negação do feminino que exige do 

homem rigidez e ímpeto controle sobre si mesmo e, consequente, sobre toda ameaça 

feminina à sua masculinidade (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014). Na vida do Bóreas da 

vida real, a cena de perseguição pode ser um exemplo disso. Com ar de caça, a cena de filme 

revela a figura de um animal sem medo em busca de vingar o engano que sofrera, revide este 

fruto da matriz sexo-gênero que fundamenta a ideia de força, de revide e da masculinidade 

ferida (BORTOLI; ZUCCO, 2016). E a moça, em desespero, busca um refúgio do animal 

que a perseguia com ferocidade.  

 
Ela tava vendo um, um animal correndo atrás dela, ela não tava vendo o Bóreas 

[segundo nome do entrevistado], o amigo, o namorado, o amante, aquele que 

abraça, ela tá vendo o animal saindo sardendo de sede. Graças a Deus ele 

acordou, correu, porque talvez pudesse ter sido coisa pior. Não aconteceu nada 

com ela e tudo, mas eu tenho a agradecer. 

 

Para o bem da moça, a perseguição acabará quando esta adentra em uma 

delegacia, uma delegacia que Bóreas conhecia muito bem, e agora iria encarar de outro 

modo. A moça entra no prédio para se abrigar das fortes ameaças e agressões verbais, mas, 

o animal feroz, descontrolado, e com uma sede inconsequente – e neste caso, a sede remete 

à raiva, à sede por violência, por agressão – não recua. A percepção é deveras alterada, pois 

para o Touro solto, a moça entrara numa delegacia como se ela tivesse entrado em uma 

igreja. A agressividade era tamanha vinda do animal embriagado, que ele entra na delegacia 

e continua a ameaçá-la.  

Sem medo das consequências, lança fortes ameaças de morte na presença dos 

oficiais da delegacia. Dois soldados o abordam e, mesmo sendo contido, troveja “ah, quando 

você sair eu lhe mato, meu amigo. Eu não quero nem saber. Quando você sair na porta eu 

papoco bala em você, tem nem perigo”. Estas descomedidas promessas implicarão em voz 

de prisão para Ítalo Bóreas por parte do delegado. Em tempo para livrar a pele da moça, a 

caça não resulta em abatimentos, pois talvez pudesse ter sido coisa pior.  

Nesse momento da história, pausamos para refletir sobre a expressão “animal” e 

os sentidos que giram em torno desse recurso narrativo. Ao ouvirmos o relato de Bóreas 

sobre a cena de perseguição até a entrada da delegacia, imaginamos uma cena de fuga de um 

touro pelas ruas da cidade. Enquanto o narrador nos conta a cena, visualizamos, assim como 
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nas touradas da Espanha, um animal solto e desgovernado atropelando tudo e todos para, 

incansavelmente, alcançar seu objetivo, traçado por sede de violência e agressividade. Ítalo 

vivenciou, então, uma cena oposta a assistida por muitas vezes nas vaquejadas. Aqui o boi 

vai atrás da vítima, em vez de ser o alvo das perseguições, como nas vaquejadas.  

Assim como Beiras, Cantera e Alencar-Rodrígues (2015) desenvolvem, a 

metáfora do Touro diz da construção de uma imagem de masculinidade legitimada no 

patriarcado, a partir da qual reações que envolvem raiva e expressão agressiva diante da 

parceira são esperadas e pressupostas nesta representação. No caso da referida pesquisa, se 

tratam o homem como touro ele reage como um. A performance agressiva do Touro tem 

ancoragem na cultura local 30  e é sustentada na expectativa social. Diante disso, nos 

perguntamos como é ser um animal na cultura cearense. Não é comum a figura de um touro 

no Ceará. Contudo, pensamos em um contexto bem próximo da construção da imagem, 

muito conhecida por Ítalo Bóreas, o cenário da Vaquejada cearense.  

A atividade tradicional no Ceará é uma prática cultural centenária, considerada 

até como patrimônio cultural imaterial, carregando representações específicas das regiões 

rurais. Na sua construção, temos como peça central, o vaqueiro. Este a cavalo tem a 

finalidade de, juntamente com outro vaqueiro, emparelhar o boi entre os cavalos e conduzi-

lo até um lugar determinado onde o rabo do boi é enlaçado nas mãos do vaqueiro e então o 

animal é derrubado. Existem ainda outras modalidades, como a paleteada, a dominação do 

Boi é um dos objetivos, além da prova do laço e outras (ABVAQ, 2016; SENADO 

FEDERAL, 2017).  

De todo modo, a cena do animal em perseguição é uma construção invertida da 

cena de perseguição que fazem ao boi. Faz referência à cultura de vaquejada, na qual a figura 

do vaqueiro viril e destemido legitima-se na força e agilidade.  Assim, a figura de animal 

bestializado tem uma função muito específica na narrativa. A saber, a criação de uma 

personagem icônica que sustente a agressividade-deslocada-do-Bóreas-de-verdade. Criar 

uma figura próxima ao Minotauro da mitologia grega é uma alternativa de reconhecer o não-

lugar da violência para o Bóreas que se apresenta na entrevista. Como na obra clássica da 

literatura mundial de “O médico e o monstro”31, quando Mr. Hyde, de repente, irrompe uma 

explosão de cólera, perdendo o controle e lançando-se sobre a indefesa vítima e desfere sobre 

ela um seriado de golpes brutais em um horrendo cenário de selvageria. A metáfora do 

                                                           
30 No caso da pesquisa desenvolvida pelas pesquisadoras e o pesquisador, a cultura local diz respeito às 

touradas na Espanha. 
31 De Robert Louis Stevenson (2001). 
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animal, comporta a organização da violência na formação de uma criatura que não era ele 

mesmo, um ser sem controle. 

Neste sentido, a personagem Bóreas-animal, a priori sem medo, pode ser 

questionada, na medida em que esta aparece como tentativa de sanar medos de infância. Se 

considerarmos que esta personagem é a atualização de Bóreas-que-se-revolta, poderemos 

compreender que o medo do abandono provocou uma reação – com base em regras 

patriarcais – de ataque, a partir da agressividade contra outrem. E, analisando a cena de 

perseguição contra Orítia, poderemos perceber que a reação do Bóreas animal está pautada 

na insegurança da masculinidade possuidora do corpo da mulher. Quando Bóreas é 

enganado, uma raiva ascende, pois este percebe que se não responder com uma “postura de 

homem” e correr atrás da sua “propriedade, poderia ter sua honra viril questionada (BORIS, 

2002; CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013; BORTOLI; ZUCCO, 2016) 

Todavia, Ciampa (1987) nos lembra na história de Severina, que se for feita uma 

análise macrossocial, na medida em que alguém sofre violência – no caso dela violência 

sofrida pelo marido – essa violência, mesmo que não seja de grande expressão se apresenta 

como terrível, tendo em vista que está mediatizando a violência social em um caso particular. 

E em seu ensinamento, podemos verificar que a exploração e a violência sociais 

concretizam-se através destas mediações. Sendo assim, entendemos que em cada caso de 

violência contra mulheres, mesmo de forma verbal, é uma expressão da terrível violência de 

gênero estabelecida na ordem de gênero ao redor do mundo.   

Em outras palavras, nos casos particulares – nas histórias de vida – é que 

veremos a mediações, uma vez que o particular é a unidade entre o singular e o universal. E 

essas histórias vão coletivamente constituir o conjunto de relações socias, materializando o 

mundo, o mundo capitalista. Assim, as predicações dos sujeitos revelam as mediações das 

violências. Quando Bóreas opera a violência sobre sua namorada, este perpetra uma 

violência social, sendo ele mesmo um agente e mediador da coerção social, em última análise 

– a feita por Ciampa – mediador do movimento do capital. E como Lima (2010, p.43) 

ressalta, “Em um período cujo universal dominante é o capital, podemos imaginar que a 

explicitação do singular pode mostrar como a quebra da continuidade do existir humano 

pode ser decorrente de uma imposição social, em que a identidade do indivíduo, sua vontade, 

é confrontada com exigências do mercado”.  
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Nesta contradição e confronto encontra-se Bóreas e suas expressões de 

masculinidade com base na violência. Um movimento socialmente imposto para repor o 

lugar de poder ao homem sobre o corpo das mulheres (MACHADO, 2004). 

         

Então eu fui. Não a agredi, a agredi verbalmente, a ameacei, né. Ameaças pesadas 

que o delegado achou o direito de me autuar no Maria da Penha. Então, nisso eu 

fiquei, é... detido na delegacia, ela foi embora. A minha, a minha esposa foi até a 

delegacia levar meus documentos, que não era ela. Ela [Orítia]era uma amásia, 

ela era uma amante. Infelizmente eu tive que acionar a minha esposa que tem 

todos os meus documentos. E nisso, no engodo, causou mais um 

constrangimento... (acréscimos nossos). 
 

Ítalo Bóreas, então, é autuado e enquadrado na Lei Maria da Penha, ficando 

detido. Nas seis horas em que ficou na delegacia, o touro começa a amansar e tomar 

consciência da proporção de suas atitudes e cena que havia montado. Interpelado por um dos 

policiais de plantão “um cidadão desse, calma, se acalme”, foi acordando, caindo em si e a 

fúria transforma-se em vergonha e arrependimento, mesmo que fosse um arrependimento 

tardio.  

Para finalizar as formalidades da prisão, eram necessários documentos, os quais 

estavam em mãos de Clóris, sua esposa. Então, mesmo que a contragosto, ele a aciona a fim 

de trazer-lhe seus documentos até a delegacia. O constrangimento, não necessariamente por 

ter perseguido a moça, o faz refletir em como foi parar naquela situação, nas razões do 

acontecimento e as implicações para sua família.  

Nesse momento, é que podemos perceber os conflitos de personagens na vida de 

Bóreas, quando o Bóreas-Bêbado, que antes tinha uma relação mais próxima com o Bóreas-

meio-travesso-meio-errado, passa a expressar-se juntamente com o Bóreas-animal, que sem 

escrúpulos, desfere agressões para todos os lados. E neste intercurso, outra frente de 

personagens entra em conflito, o Bóreas-casado-com-uma-família e o Bóreas-cidadão-

trabalhador.  

Nesta cena específica é que os cenários construídos se chocam. Quando o 

cenário em que opera a personagem Bóreas-meio-travesso-meio-errado, por partilhar de 

elementos do Bóreas-Bêbado, extrapola os limites confortáveis e convoca a personagem 

Bóreas-casado-com-uma-família, irrompe em um conflito, conflito este que precisará ser 

negociado, tendo em vista as consequências de personagens que concorrem.  

Nesta hora lembramos da compreensão de Ciampa (1987, p.156) sobre os modos 

de organização subjetivas das personagens representadas por Severina, que não são apenas 

sucessivas ou superadas, mas participam de uma dança de relações de coexistência, re-
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posição e alternância. “São múltiplas personagens que ora se conservam, ora se sucedem; 

ora coexistem, ora se alternam. Estas diferentes maneiras de se estruturar as personagens 

indicam como que modos de produção da identidade. Certamente são maneiras possíveis de 

uma identidade se estruturar [...]”. Neste sentido, compreendemos a cena de encontros entre 

cenários e personagens de Ítalo Bóreas como coexistência, articulação e negociação no 

campo das representações.    

Quando a poeira baixa, ele percebe o engodo em que metera sua mulher e o faz 

temer o fim de seu casamento e de sua família como consequência. Nada mais provável, 

diante de tudo o que fizera, do que sua mulher virar as costas para ele, deixando-o onde 

estava pagando pelo que fez. Todavia, Bóreas recebe uma resposta diferente da que 

imaginara. Mesmo tendo ciência de toda a situação – talvez por uma perspectiva bem 

particular – sua esposa Clóris não o abandonou, como se esperara. Ela foi até a delegacia, 

levando em mãos os documentos que precisava e não ficou só por isso. Foi sua esposa que 

procurou advogado, correu para o fórum e “cuidou da situação” para ele. Mas a história do 

animal, não acaba por aqui. 

 

 Reflexões em clausura e para fora dela: punição, liberdade e privação  

 

A sua má consciência é como um inimigo para o seu 

descanso! (STEVENSON, 2001, p. 31). 
 

Após passar esse tempo na delegacia, Bóreas, como um animal, é jogado para a 

delegacia de capturas, na qual sua imagem do homem é maculada, pois se comparar você 

com um animal, talvez um animal tenha mais tratos. Durante três longos dias, Bóreas fica 

sem poder ter visitas ou a presença de um advogado. Atordoado, o animal – que não é mais 

o animal furioso, mas o animal injuriado – se percebe doido, não sabendo o que se passa do 

lado de fora, nem o que se passa dentro dele mesmo.  

 
No momento eu pensei, na época, “é, quando eu sair daqui eu vou me vingar, vou 

virar o que a sociedade quer”. Talvez seja isso que passa na cabeça de muitos 

que voltam pior. Porque eu pensei em, em aloprar, que a sociedade não me 

respeitou, né. Como cidadão, como cara trabalhador, vinte anos como 

segurança... num tem uma falha, então me tratou desse, dessa maneira. Como um 

comum, como tinha um cara que ficou me marcando lá, que era uma cara que 

tinha já matado um outro vigilante, soube que eu era vigilante, ficou me 

marcando. Então, quer dizer, na hora da justiça eu sou igual. Então eu achei 

muito falho. 
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O narrador não compreendia porque tinha sido preso, se apenas havia ameaçado 

e não agredido. A revolta vem. O Bóreas-não-reconhecido-como-cidadão-e-reconhecido-

apenas-como-agressor é uma personagem construída a partir forma de reconhecimento 

perverso do discurso jurídico-penal. O sentimento de vingança se constrói na medida em que 

a injúria é protestada. E de onde procede esse sentimento de injúria? Nos parece que a não 

violência física nesta cena de agressão contra Orítia fundamenta um argumento de ausência 

de violência. O que é um triste engano.  

Conhecendo os termos da Lei 11.340/06 e os estudos sobre violência de gênero, 

temos acesso ao conhecimento de que o crime se configura em qualquer ação ou omissão 

com base em gênero que lhe causa alguma lesão, dano ou sofrimento de várias ordens. A 

relação de afeto não implica em coabitação ou relação estável. E ainda, as manifestações de 

violência envolvem qualquer conduta que lhe cause dano emocional, que vise degradar ou 

controlar suas ações, comportamentos, decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, perseguição contumaz, insulto, limitação do direito de ir e vir e 

outras formas. E segundo a narrativa do próprio Ítalo Bóreas, seus atos já anunciam o 

enquadramento.   

Entretanto, Bóreas não compreende desta forma. Não reconhece na personagem 

Bóreas-animal um autor de violência e, nestes momentos, a prisão o deixou revoltado, a 

ponto de pensar no momento “quando eu sair daqui eu vou me vingar, vou virar o que a 

sociedade quer”. Pensou que deveria “aloprar”, se vingar de Orítia, uma vez que ela teria 

sido a causadora de todo esse transtorno. E não se vingaria só dela, mas da sociedade que 

não o respeitou como cidadão.  

 Neste momento, a personagem Bóreas-que-é-tratado-como-um-animal é 

estabelecida no curso de sua história e se dá a partir de uma forma de reconhecimento 

perverso (Lima, 2010), quando por vias desumanas, sua subjetividade foi reduzida a uma 

condição estrita de condenado pela justiça. Aqui se constrói uma forma de reconhecimento 

com base no fenômeno de violência de gênero e resposta social ao fenômeno pela operação 

da racionalidade jurídico-punitiva individualizada. Não ser reconhecido como cidadão, mas 

apenas como um agressor configura um cenário de profunda revolta e melancolia em Bóreas.  

Diante disso, refletimos que o exercício das formas técnicas e serviços de 

delegacias e polícias, muitas vezes, encorpam a contrariedade das masculinidades, 

justamente por reforçarem a prática da violência (Bortoli, 2013), como se vê na repercussão 

da prisão e exposição a situações vexatórias que Bóreas enfrentou.  
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O narrador considera, assim, que foi tratado como um comum, como um 

criminoso igual a todos os outros, ficando vulnerável frente aos riscos dentro a instituição, 

por exemplo, quando um dos presos que já havia matado outro vigilante, sabe de sua 

profissão e começa a marcá-lo. Todavia, a estratégia que Bóreas encontra para lidar com a 

situação lhe imposta é prezar por sua espiritualidade. Lá dentro, conhece um rapaz 

evangélico e juntos começaram a trabalhar sua parte espiritual, começando a aprender a 

manter a cabeça aberta e um espírito mais elevado. 

Neste momento, começamos a reconhecer a formação da personagem Bóreas-

que-acredita-e-fala-com-Deus, experienciada como um movimento de significação e 

organização da situação de clausura e experiência de desamparo e ausência de 

reconhecimento. O proceder de Bóreas é organizado a partir da assimilação da necessidade 

de trabalhar sua fé em Deus e, a partir de uma conversão de visão de mundo, passa a perceber 

as relações em sua volta como um fiel a Deus, orientado pela moralidade e boa conduta na 

rotina da prisão (VILHENA, 2015). 

Quando Bóreas pensou que chegara além do limite imaginado, três dias depois, 

quando já havia estado com seu advogado, sofre uma transferência para o presídio de 

segurança máxima do Ceará. Lá, ele se depara em uma situação degradante, “vinte e cinco 

pessoas peladas, eu, então, pelado, como um criminoso, como um traficante, como um 

estuprador, e muita gente lá e eu no meio, isso eu achei um absurdo. Palavras de baixo 

calão, empurrões, falta de respeito total. Eu achei um absurdo”.  

Nesta experiência, Bóreas enfrenta a cena de ser algemado até o presídio pela 

primeira vez em sua vida. Vê-se em uma posição radicalmente oposta àquela vivenciada 

cerca de dezesseis anos atrás em uma prisão, já que em 1999 trabalhou como agente 

penitenciário substituto. Assim, constata que foi uma pessoa que viu os dois lados, o lado da 

lei e o lado do infrator. Um fato desumano em sua avaliação.  

 

Então, eu nunca tinha passado, nos meus quarenta e dois anos, uma situação de 

privação que eu me sentisse impotente, a minha força não adiantava, o meu grito 

não adiantava. A minha valentia não funciona, meu estudo, a minha maneira de 

conversar não funcionam, você é igual. Me reduziram a igual. Então, eu achei 

que dali eu tinha que começar um novo, porque eu não queria ser igual àquilo. 

Eu não queria ser mais um nas estatísticas, eu queria ser a diferença. 

 

A situação descrita é de desamparo. Toda a forma de “ser homem”, que Ítalo 

Bóreas aprendera até então, já não o podia safar da condição de vulnerabilidade. A 

instituição da clausura cortou toda a potência que Bóreas acreditava ter com sua armadura 
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de homem de ferro. Como sua socialização foi toda orientada pelo reconhecimento e 

legitimação de sua masculinidade através da violência, se depara com a impossibilidade de 

exercer as mesmas personagens. Quando a força física do Bóreas-homem-de-ferro falha, em 

que/quem o Bóreas-animal se apoiará? Quando a valentia do Bóreas-animal já custa um 

preço maior do que ele pode pagar, o que fazer? Começar um novo.  

E a fé em Deus e o exercício da espiritualidade são o caminho que Bóreas escolhe 

para este processo acontecer. Mas, juntamente com o discurso religioso, entendemos que 

Bóreas passou a perceber que precisaria adotar o “proceder” exigido na sociabilidade 

prisional pela percepção da lógica das relações. Proceder este que significa uma “equação 

complexa que abrange respeito – atitude – conduta.” dentro das relações em cárcere. O 

homem que age de acordo com esses valores é considerado merecedor de respeito. Neste 

sentido, “A partir do ‘proceder’ da massa carcerária, é possível notar clara diferença entre o 

comportamento dos detentos que não se declaram religiosos e os que se convertem a alguma 

denominação religiosa, especificamente evangélica” (VILHENA, 2015, S/P).   

A verificação dessa ordem das relações é percebida no relato do narrador quando 

este declara que  

 

[...] lá dentro é a privação, é a privar, é, é me privar do que você mais gosta, que 

é ser você. Lá, você tem que tomar cuidado... você é educado ao extremo. Você 

tem que, que obedecer pessoas, por mais que a gente queira, a gente é machista, 

a gente tem esse lado macho da gente, másculo. Você tem que obedecer a um 

assaltante a um criminoso, porque, se você não é isso? “Porque eu vou receber 

ordens desse cara? esse cara num vale porra nenhuma”. Só que ele lá é a lei. A 

nossa lei, ela não é re.., ela não é regida pelos nossos governantes, é por eles. Lá 

dentro quem manda é eles, entendeu?  
 

Neste fragmento, conseguimos apreender que o “proceder” evocado na prisão 

passa a afrontar a base machista de suas personagens exercidas ao longo da vida de Ítalo 

Bóreas. A situação de vulnerabilidade e obediência obrigatória à lógica hierárquica na 

prisão, a lei – que é outra lei – diferente daquela que o levou à prisão, o chocam de tal modo, 

que passa a refletir sobre o significado e importância da liberdade para sua vida. Interessante 

lembrar que na discussão de Saffioti (2015) a liberdade, no patriarcado, se instaura como um 

atributo masculino. O que nos faz refletir que quando esta é perdida na história de vida de 

Bóreas, causa um questionamento da própria operação da masculinidade por parte do 

narrador. Quando Bóreas se vê com a imagem de homem maculada e o reconhecimento dele 

passa a ser inferior a um animal, é este conceito de liberdade que foi abalado/questionado.  
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Ítalo Bóreas ficou em uma cela na qual habitavam vinte pessoas, enquanto que 

a estrutura comportava dez. Seu lugar de dormir era em frente ao banheiro, metade de seu 

corpo ficava dentro do banheiro e metade fora. O aglomerado de gente foi um desafio para 

que ele tentasse conviver em paz lá dentro. Como estratégia de enfrentamento à situação 

imposta, Ítalo aprendeu com a convivência com o rapaz evangélico na delegacia de capturas 

que deveria ficar na “cela dos irmãos”. Este foi um ambiente mais tranquilo no qual ele 

poderia ficar mais calmo e tentar desapegar do vício, já que era este seu intento. Assim, 

Bóreas vê-se bem recebido e acolhido na ala dos evangélicos.  

Da pior situação em que se encontrava, Bóreas tentou ver da melhor perspectiva 

que poderia. Logo após a transferência para o presídio, Bóreas passou seis dias sem querer 

comer direito, angustiado, com uma dor no peito, por nunca ter vivenciado uma situação 

como aquela. Ele acreditava que iria ficar no presídio por três meses, com base nos 

comentários sobre aqueles que já haviam sido encarcerados pela Lei Maria da Penha. 

Em um dos dias de tristeza e profunda “depressão”, por volta das duas horas da 

manhã, Bóreas, ajoelhado no seu lugar de dormir, sentou-se e começou a falar “Deus, me, 

me explica Senhor, porque eu estou aqui? Eu não tô entendendo, Pai.” Depois de uma 

oração fervorosa, este sente uma puxada na espinha, e Deus o respondera “cê quer sair 

passando mal. Ainda tá pouco, você não aprendeu não. Se eu lhe soltar agora, você vai sair 

do mesmo jeito. Você vai ter que passar mais um pouco”. Assim, ele entende que ainda 

estava muito cedo para sair da prisão, ele precisava aprender mais. Nesse momento ele sente 

que a dor e angústia tinham passado.  

Bóreas considerou que aquela era a vontade de Deus para ele aprender mais, e 

preferiu aceitar esta condição. Não sabia ao certo quando iria sair, imaginava a partir de 

comentários que o mínimo seriam três meses. Alinhando a detenção à ideia de propósito 

divino, ele começa, então, a encarar de outra maneira sua estadia na prisão. Pela manhã o 

rapaz chefe da cela diz “rapaz, tu tá melhor, graças a Deus”.  

A partir desse diálogo, Bóreas monta e negocia com o chefe da cela uma 

estratégia para lidar com a situação em que se encontrava. Enquanto os outros detentos iam 

para o banho de sol, Ítalo ficava trabalhando e cuidando da cela. Ele limpava e arrumava o 

ambiente e ainda tinha um tempo de duas horas para descansar um pouco mais sozinho, sem 

a presença de ninguém mais na cela.   

 

Eu era o, a, a faxineira da cela. Com isso, eu limpando, cuidando, eu atraía o 

respeito todo mundo, a amizade e todo mundo, quer dizer, é, é um jogo de carta 
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marcada que eu sabia que ia conseguir. O tempo que eles tavam jogando bola, 

que eu não gosto, o tempo que eles tavam conversando o que eu não tenho o que 

conversar, eu tinha duas horas só numa cela que eu podia descansar mais a 

vontade, dormir um pouco, se pode dizer dormir. Então, eu usei um pouco da 

minha inteligência, da, do meu, do meu tempo de, de, quartel. Então, eu usei isso, 

pra que eu conseguisse sair de lá ileso.  

 

E assim, juntamente essas atitudes, Bóreas passa a cantar, frequentar as orações, 

aos cultos e começou a trabalhar sua mente para tirar o melhor daquela situação. Com o 

apoio dos vinte “irmãos” de cela, nos outros oito dias em que esteve preso, conseguiu 

reverter o quadro ansioso no qual se encontrava. Os detentos lhe passaram uma serenidade, 

gerando certa esperança nele, quando passou a dizer “ah, se é três meses, então eu vou tentar 

tirar o melhor daqui. Se existe um melhor, eu vou tirar o melhor daqui”. 

Neste sentido, Bóreas passa a representar a personagem Bóreas-que-cuida-da-

cela-e-faz-suas-orações. Se esta conduta se dá a partir de uma percepção prévia da lógica 

das relações em clausura ou pela imposição dos outros presos, não sabemos. Todavia, 

compreendemos que estas condutas são parte comum do “procedimento religioso” exercido 

por aqueles que passam pela conversão religiosa e assimilam certo código de conduta dentro 

dos presídios. Argumentando sobre a religião dentro dos presídios, Vilhena (2015, S/P) 

declara que  

 

Os apenados que se declaram convertidos sofrem intensa vigilância (por parte dos 

detentos também convertidos, pelos que não se declaram religiosos e pelos 

funcionários da administração prisional), como forma de teste de sua fé, não 

podem fumar ou possuir nenhum outro vício, têm de mostrar mudança desde a 

preocupação com a higiene até a melhoria na interação com o coletivo, abandono 

de gírias, de palavrões e de vícios, além de assumir compromisso com uma leitura 

diária da bíblia. Só assim serão considerados legítimos. Nisto consiste o ‘proceder 

religioso”, código de condutas próprio dos evangélicos no cárcere, diferente das 

condutas da massa carcerária que não se declara religiosa. [...] Além disso, 

verdadeira ou não, a conversão tem papel funcional, ou seja, os detentos 

convertidos, ao mudarem suas condutas e seguirem valores cristãos, se tornam 

pessoas visivelmente mais calmas, comportadas, que respeitam as regras do 

sistema prisional [...]. 

 

Com essas atitudes, passou a abrir espaço, tanto físico quanto simbólico. Saiu de 

perto do banheiro e passou a dormir em outro local. Os outros homens passaram a dar-lhe 

“situações, merendas, comidas”. Mas, Bóreas considerou que algumas dessas situações eram 

o mal querendo entrar. Ele julgou por bem não relaxar e achar que a prisão estava ficando 

boa. Lá, ele fez um voto e depois dele não bebe há quase três anos. E o voto dizia também 

respeito a suas atitudes. A partir do momento que eu saísse lá de dentro, iria começar a ver 
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o mundo diferente, com mais calma, com mais amor e mais paciência. “Porque a liberdade, 

ela é o bem maior de um ser humano. Se ele valorizar, ele é o ar que a gente respira”.   

Neste sentido, a personagem Bóreas-que-acredita-e-fala-com-Deus também 

assume uma gama de atribuições e ações, muitas vezes em um lugar feminilizado, quando 

narrada a ação de “faxineira”, para assim conseguir suportar o contexto angustiante, 

sobrevivendo às ameaças e ressignificando o lugar tenebroso que a cela representava em sua 

experiência. Tempo para pensar em sua vida, Bóreas teve bastante, o que trouxe um 

reposicionamento na prisão.   

A filósofa Judith Butler (2017b, p.21), ao debater aspectos da filosofia da moral, 

investiga em que momento nós relatamos sobre nós mesmo, em que circunstâncias o “eu” 

da ação moral é interpelado a falar de si. Assim, ela argumenta que “Ao perguntarmos se 

somos os causadores do sofrimento, uma autoridade estabelecida nos pede não só para 

admitir a existência de uma ligação causal entre nossas ações e o sofrimento resultante, mas 

também para assumir a responsabilidade por essas ações e seus efeitos”. Nesse contexto, a 

posição interpelada de relatar a si mesmo se estabelece na narrativa de Bóreas, quando este 

diz;  

 

Só que eu, eu, eu tenho um fato a relatar, que eu fiquei preso, eu não agredi, não 

fui agressivo com ninguém e tal, fiquei preso e fui tratado como uma pessoa, um 

criminoso comum. Vinte anos prestados, já tinha pegado bandido, já tinha preso 

pessoas naquela mesma delegacia...fui tratado como uma pessoa criminosa. 

Porque pra mim um crime é quando você faz o ato pensado, o ato em si. Então, 

eu não fiz crime nenhum, eu ameacei e tal, tal num momento de ira. Então fui 

tratado como um criminoso. 

 

Retomando as discussões sobre as significações que Ítalo Bóreas faz de sua 

clausura, para além das estratégias de enfrentamento da condição, podemos lembrar que ele 

não a considerou como uma prisão justa. Em Butler (2017b), encontramos que somos 

convocados a relatar sobre nós mesmo quando um sistema de justiça e castigo interpela isso 

de nós. E assim, nesse movimento de investigação de si, a perda do direito de ser quem 

realmente somos nos remete a ideia de consciência de si a partir de danos, “uma pessoa sofre, 

e essa pessoa, ou melhor, alguém que age em sua defesa em um sistema de justiça busca 

encontrar a causa do sofrimento e nos pergunta se não poderíamos sê-la” (BUTLER, 2017,b. 

P.21). A privação gera um trato animal, desumano, que humilha o “homem” que estava ali, 

fazendo Bóreas investigar a si mesmo perguntando se Orítia e a sociedade não seriam a causa 

desse sofrimento.    
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Neste sentido, Bóreas não considerou sua prisão justa. Diz que, apesar de ser um 

“cidadão, como cara trabalhador, vinte anos como segurança... num tem uma falha”, foi 

tratado como um comum, um bandido igual aos outros. Bóreas acredita que por não ter 

agredido fisicamente, isto não deveria ser considerado um crime, pois, para ele, crime “é 

quando você premedita e quando você executa”.  

Aqui a personagem Bóreas-cidadão deveria ter sido reconhecida, pois ele agia 

como um cidadão, portava-se segundo as regras estabelecidas para um homem que merecia 

respeito. Neste sentido, o raciocínio de Bóreas concentra-se na argumentação de que sua 

personagem Bóreas-cidadão deveria justificar e atenuar as consequências do Bóreas-animal. 

Essa reflexão, expõe uma racionalidade eminentemente patriarcal, que justifica a violência 

de gênero e a minimiza, colocando como um fator tolerável, tendo em vista que o corpo não 

foi atingido – supõe ele – e que se trata de um episódio não páreo para as contribuições de 

sua pessoa à sociedade a partir do seu “caráter”, trabalho, serviços prestados e comprimento 

das demais regras sociais.   

O ser tratado como um comum possui um sentido de diferenciação entre a figura 

do cidadão e a figura do delinquente – do bandido, aquele que cometeu um ato infracional 

mais grave –. Essa diferenciação faz referência direta a sociedade punitiva. Enquanto as 

práticas de violência de gênero lhe eram impunes, ser equiparado a um bandido era 

impensável, até porque ele representava o lado da lei.  

Mas quando o mecanismo legal passa a considerar as expressões de violência 

masculina como passíveis de punição, a separação entre cidadão e bandido se torna mais 

turva, tênue. Neste sentido, na reflexão de Bóreas, o que diferencia esses dois “tipos de 

pessoas” é a punição. Uma vez que a prática da violência já o acompanhava por anos, não é 

presença ou ausência de violência que diferencia essas duas figuras, mas sim a punição 

exercida ou não que estabelecerá quem faz parte de cada representação. Estar sob 

condenação e ser tratado como um animal, neste caso, provocam reações de inconformidade 

e indignação sobre a medida punitiva lhe imposta. Ele passa a querer “aloprar” e vingar-se 

pelo ocorrido, não somente de Orítia, como também da sociedade que o tinha colocado em 

situação de prisão por ter exercido a masculinidade que ele aprendera.  

Ter estado do “lado da lei” reforçou ainda mais seu estranhamento da condição 

de prisioneiro, visto que “na própria delegacia ali [na qual ele foi detido] foram quatro [os 

que ele já havia prendido]. Já tomei tiro, já perdi parceiro em combate, então, ali tinha um 

homem. Então, a partir do momento que você tira aquela condição de homem, que não 
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cometeu, [...] crime nenhum. Porque o crime é quando é quando você premedita e quando 

você executa.”  

Assim, é incompatível para Bóreas a situação de prisão por exercer personagens 

que antes afirmavam seu lugar social de homem de respeito. Diante disso, refletimos que 

servir na guarda, assumido postura de autoridade confere a personagem Bóreas-cidadão um 

status de identidade mito. A condição de “do lado de cá” da lei parecia-lhe inquestionável, 

dando-lhe ousadia suficiente para adentrar em um prédio policial e querer disputar 

autoridade com os oficiais de plantão.   

Diante desta cena, a condição da personagem Bóreas-homem-humilhado-como-

um-comum se estabelece como uma entidade maculada e sedenta de vingança. O sentimento 

de injúria vai de encontro diretamente à suposta detenção de poder de um homem-cidadão, 

um homem de direito, uma personagem pressuposta nos cenários da família, trabalho e 

fantasiada como uma figura inquestionável e onipotente em muitos momentos. Esta pessoa 

criminosa diante do Bóreas-cidadão jamais tinha sido cogitada como possibilidade. Como 

alguém que em casa é representante da lei, no trabalho também, cuja a vizinhança lhe tinha 

medo, os familiares, receio, poderia ser bandido? Por isso, Bóreas ainda questiona a 

“legalidade da lei”. Para ele, no jogo de autoridade, não é justo que a punição seja ministrada 

para quem tem o direito nato de aplicá-la. Um direito nato de autoridade forjado e outorgado 

no patriarcado. Autoridade legitimada (MINAYO, 2005) em uma ordem aviltante das 

mulheres, que por sua vez não têm essa mesma autorização (LIMA; BÜCHELE, 2011).      

E ainda, diante deste conflito entre as figuras de cidadão e bandido, podemos 

perceber a subordinação de masculinidades por outras masculinidades. Quando o exercício 

do poder se estabelece em um sistema de gênero – ou ordem de gênero32 – a hierarquia 

suposta é masculina sobre as mulheres, mas acontece sobre outros homens também. Alguns 

tipos de homens – como os homens-cidadãos-pacatos-da-lei – tem maior patente (ou são de 

uma casta superior) que outros homens. Neste aspecto, os homens de direito são homens de 

verdade. Os bandidos não o são. E esse discurso é incorporado muito bem por Bóreas.   

 
Eu vi o lado da lei e eu vi o lado do infrator. Trabalhei lá dentro como agente 

penitenciário [...] E agora, então, eu tava como preso. Eu vi os dois lados. E eu 

achei uma falta de humanidade, eu sei que crime, eu sei que cometem, eu sei que 

matam, eu sei que roubam, mas eu acho que teria que separar o joio do trigo. Ser 

penalizado três, quatro vezes, você ter uma pena agravante como um homicida, 

estuprador de várias... então, você tem que se separar de uma pessoa que faz um 

crime passional...um crime não hediondo, um crime de pequeno porte. Você 

misturar com aquelas pessoas, você pode causar um dano colateral maior, 

                                                           
32 Ou “ordem de gênero” (CONNELL; PEARSE, 2015).   
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psicologicamente, você pode, é, agravar. Se a pessoa for fraca, essa pessoa ficar 

revoltada a família, com a mulher que causou isso, pode vir a sair e matar quando 

vir a sair e se transformar numa pessoa pior.  

 

 

A reflexão de Bóreas, então, não é de abolição do sistema prisional ou da 

alternativa no sistema de justiça, mas sim da maior operação e rigor da lei, considerando o 

“direito de pessoas direitas”. A separação do joio do trigo nas colheitas é um processo de 

purificação. Retira-se o joio lançando-o ao fogo. O joio nada mais é do que um abrolho 

parasita com a aparência similar ao trigo, mas é infrutífero e improdutivo. Já o trigo tem 

utilidade, tem conteúdo para ser aproveitado. E nessa reflexão, Bóreas estaria entre o trigo. 

As motivações de sua ação violenta tinham sido fruto da paixão, o crime era passional, não 

hediondo, de pequeno porte. Não era um crime de grande expressividade para ser 

enquadrado como bandido e tratado igualmente aos outros.  

Neste diálogo consigo mesmo, o Ítalo Bóreas-cidadão é reposto, conservando 

essa identidade mito, e considerando como um desrespeito ter sido tratado como um comum. 

Foi uma humilhação estar junto ao joio, ser tratado como um joio, pois o trigo merecia outro 

tratamento.  

 
Eu acho que o Estado, eu acho que o Brasil tem que começar a tratar de uma 

maneira diferenciada, pode ser que se ressocialize. Porque se tiver num presídio 

duas mil pessoas, eu tenho certeza que setecentas pessoas têm jeito, se trabalhar 

dessa maneira. Porque se trabalhar a maneira que, que eles trabalham... 

 

A indignação de Bóreas não é somente contra o sistema judiciário, mas sim 

demonstrada por toda a sociedade. Foi “a sociedade” que o tratou de forma imerecida, o 

condenou por um momento de raiva.  

Ítalo Bóreas reflete sobre a liberdade como o bem maior de um ser humano e 

coloca a clausura como o mecanismo que afugenta a liberdade, não só de ir e vir, mas de ser 

quem se deseja ser. O enquadramento expresso na ação penal e subsequente ao 

aprisionamento, então, opera a estigmatização dos indivíduos (GOFFMAN, 1980), que por 

sua vez, sustentam práticas de violências, invizibilização e aviltamento do reconhecimento 

da precariedade da vida destes indivíduos (BUTLER, 2006; 2016). O paradigma punitivo-

prisional, desse modo, intensifica a naturalização e localização no indivíduo o cargo de 

“inimigo do Estado” (DAVIS, 2009). 

 
E um conselho eu dou a qualquer um, qualquer ser, mulher ou homem. Não queira 

ficar sem sua privacidade. A... sua liberdade. Se privar de sua liberdade. Porque 

eu acho que o bem maior de um ser, de um ser humano é a sua liberdade, você 
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poder ir e vir. Sem poder se amarrar. Experimenta colocar um saco plástico na 

cabeça, dez minutim tu endoida. Passar dezesseis, você pira. 

 

Diante dessas discussões, podemos aqui evocar as reflexões do Cordel “Maria 

da Penha” de Tião Simpatia que diz  

 

Pro sujeito valentão a coisa ficou feia A lei maria da penha não é moleza não. / 

Vai “valentão”. Ainda bate em mulher? Se ela te denunciar vai direto pra prisão. / 

Se liga, meu irmão que tem marra que tem grana. Que tem pinta de bacana E tira 

onda de machão. / Vai “gostosão”. Ainda bate em mulher? O remédio que tu quer 

é algema e camburão/. (Maria da Penha - Tião Simpatia) 

 

 

Neste fragmento, podemos analisar a mudança de teor das produções cordelistas 

no século XXI. Enquanto que Albuquerque Júnior (1999) apresenta o cerne da arte 

Cordelista como uma produção da subjetividade masculina pautada na violência, vemos que 

a produção recente apresenta uma fissura na construção e manutenção dessas personagens 

viris impunes.  

A partir do instauro legal regulatório das relações cotidianas, vemos a 

possibilidade de uma nova narrativa que surge para falar de sujeitos nordestinos ainda 

violentos, mas agora vigiados por uma lei. Lei esta, fruto da luta das mulheres, que reivindica 

uma posição social diante do cenário de violência instaurado contra as mulheres, todavia 

sujeito a absorções e erros de tradução pelos órgãos governamentais, seduzidos pela lógica 

punitivo-penal (SANTOS, 2010a). Como diz Albuquerque Júnior (1999) os cordéis mais 

recentes apresentam um discurso burguês contra o crime. O discurso gira em torno do 

rebaixamento do crime do pobre e a pregação moralista contra o fim da violência. Todavia, 

esse apregoar sustenta uma conclamação por uma sociedade disciplinada e obediente às 

autoridades sem questionamento, a sociedade de máxima segurança que demonstra uma 

violência generalizada e a consequente submissão à ordem.  

 

 Há revisão de personagens e cenários? Algo a mais sobre a percepção da família 

 

Eu digo assim. Eu imagino tu passar... quarenta e oito horas, num canto, num 

canto de parede pensando. Quarenta e oito horas. Tu vai analisar tua vida 

todinha. Porque em um segundo você consegue analisar. Quarenta e oito horas é 

muito tempo pra você repensar nas suas coisas. Ai tu imagina, num vou dizer os 

dezesseis [dias] não, porque até os oito [dias] o cara fica tonto. Tu imagina oito 

dias com um só pensamento. Eu vou mudar, como mudar, o que é ruim, o que é 

bom. Então, é muito tempo. Esses oito dias eu posso te dizer que me renderam os 

quarenta anos (Ítalo Bóreas, acréscimos nossos) 
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Bóreas acreditava não se conhecer. O ciclo vicioso que cultivava – não somente 

o vício em álcool – representava a impossibilidade de conhecer e ser quem ele realmente 

era. A mesmice 33 , nesse sentido, sustentava personagens, juntamente com outras em 

constante reposição e a manutenção de cenários bem delimitados para que as personagens 

continuassem sendo representadas, mesmo que isso custasse o preço do distanciamento dos 

filhos e da família, os quais ama profundamente, um “custo” alto (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2014; SAFFIOTI, 2015).  

Retomamos o momento da prisão, para lembrar que quando Ítalo se vê 

precisando comunicar-se com Clóris sobre o ocorrido, a palavra constrangimento é a que 

descreve a cena. Mesmo com todas as circunstâncias, sua esposa e sua família não lhe deram 

as costas e o auxiliaram no que foi preciso. Somente quando Bóreas se vê preso é que passa 

a entender que “a casa, a mulher, a família é importante”. Sua namorada foi embora e quem 

ficou para cuidar dele foi sua esposa. Diante disso, a demonstração de cuidado e presença 

dos familiares o fazem pensar em mudança de comportamento dentro do presídio. A 

persistência familiar, desse modo, promove o apoio necessário para que Bóreas saísse de lá 

diferente de como entrou.             

 

Porque você jogar lá dentro, cumprir um ano, sem trabalhar ele, vai sair do 

mesmo jeito. Se ele não tiver caráter34, se ele não tiver uma, uma família, se ele 

não tiver um apoio, ele sai pior. Porque já aprendeu, já viu que lá não dói. E lá 

não dói. Se você trabalhar com, com a cabeça, lá não dói. Você tem três, é, é, 

refeições, que aqui você come, você tem.  

 

Para que fosse possível passar pela experiência da prisão e sair melhor, não pior, 

Bóreas acreditou que aquela situação era uma demonstração divina de que ele estava aqui 

no mundo vivendo erros. Na perspectiva de que Deus vem pela felicidade e pela dor, Bóreas 

agradece porque foi agraciado por Deus ter vindo através da dor. Sua família, por sua vez, 

na figura de seus quatro filhos – que são todos homens – foram elementos fundamentais para 

que Ítalo se constituísse quem é hoje. Diante de todo o ocorrido, ele se pergunta “meu Deus, 

                                                           
33 Lembramos que o processo de mesmice descrito por Ciampa (1987) e Lima (2010) dá aos sujeitos a sensação 

de imutabilidade, de estagnação da identidade. Assim, o aprisionamento à mesmice, é o aprisionamento ao 

fetiche de uma personagem, impedindo a concretização do sentido emancipatório da identidade. 
34 Acerca da produção de um ideal de homem de caráter, Eva Illouz (2011) argumenta que o binarismo que se 

constitui a partir dos modelos de homens e mulheres se fundamentam nas culturas afetivas e têm sua 

manutenção nestes modelos, que exigem de um homem de caráter a demonstração de coragem, racionalidade 

fria e agressividade disciplinada. Características opostas ao requerido da feminilidade, que é bondosa, 

compassiva e otimista. Desse modo, “A hierarquia social produzida pelas divisões de gênero contém divisões 

afetivas implícitas, sem as quais homens e mulheres não reproduziriam seus papéis e identidades. E essas 

divisões, por sua vez, produzem hierarquias afetivas, segundo as quais a racionalidade fria costuma ser 

considerada mais confiável, objetiva e profissional do que, digamos, a compaixão” (ILLOUZ, 2011, p.7). 
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o que é eu tô fazendo pra mostrar aos meus filhos o exemplo, o que pode ser bom, meu 

Deus? Como é que ele vai chegar no coleguinha deles e dizer meu pai tá preso, meu pai é 

bêbado, meu pai é, é criminoso”.  

Assim, o desejo de que seus filhos dissessem “meu pai é herói, meu pai é um 

cara decente...” foi a oportunidade de Bóreas revisitar suas personagens. O desejo aqui surge 

da vontade de ser reconhecido por sua família e não mais por outras pessoas que não tinham 

muito significado. A partir desses apontamentos é que podemos ler a cena de acolhimento e 

aceitação familiar no retorno de Bóreas ao convívio íntimo.   

 
Então, eu obriguei minha família a passar por isso comigo. Então, a minha mulher 

poderia ter virado as costas pra mim, os meus filhos podiam ter apoiado a mãe, a 

sociedade, os meus que tão do meu lado comigo podiam também me crucificar. 

Então, não tive, eu tive um acolhimento de pessoa que vale a pena. Então, se, a, 

a, se uma pessoa acredita... Se aquela mulher que foi traída, aquela mulher que 

procurou advogado, correu pro fórum… Meus filhos acreditaram em mim. Então, 

eu acho que... eu sou algo melhor, aquilo me acendeu. Eu vivia achando que...eu 

era o comum com um copo mais um. Eu disse “Não, eu sou melhor”. Então, eu 

sou melhor, então, eu tenho uma família melhor, então eu tenho que tá bem... 

melhor. Então, a bebida não é boa, a violência não traz nada. Eu sou o cara mais 

calmo. 

 

O acolhimento de pessoas que valem a pena trouxe outra compreensão sobre si 

mesmo nos cenários em que estava produzindo dia a dia. O que vale a pena se remete àquilo 

que Bóreas vinha construindo ao longo de sua vida e estava cego para enxergar, sua família. 

A percepção de que seus filhos e sua esposa acreditaram nele muda a lógica do jogo que ele 

estava jogando. Apesar de tê-los traído, não foi rejeitado, não foi abandonado ou rejeitado 

como na infância. Sua família acredita em Bóreas e este se percebe “aceso” para sair da 

condição de Bóreas-comum-com-um-copo-mais-um para, então, representar uma nova 

personagem, o Bóreas-que-é-melhor, que busca aprender a cada dia e consegue enxergar a 

vida com outros olhos.   

 A família ainda se constitui com as mesmas pessoas, o trabalho ainda é o 

mesmo, muitas amizades permanecem, mas as relações são diferentes. Uma nova 

configuração é construída a partir de uma revisão de um padrão de masculinidade que o 

levava à destruição. O deslocamento é possível quando há um reposicionamento de Ítalo 

Bóreas sobre o tipo de reconhecimento desejado por ele, humano. 

 
Então, eu, eu tento fazer um pouco o contrário do que eu vivi e eu estava fazendo 

igual o que o meu pai fez comigo. Então, quando eu passei por essa situação me 

fez enxergar que eu tava indo na contramão do que eu queria pros meus filhos. 

Então, eu raciocinei e vi que, em vez de bandido, é, é, bate em mulher, tá preso e 

tudo e tal, a palavra mais bonita de um filho é dizer “não, meu pai é um homem 
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de boa, é um herói, meu pai é um amigo, meu pai trabalha de segurança e tal”. 

Então, eu resolvi, quando eu saísse dessa situação eu ia tornar, eu ia aproximar 

mais dele, mais deles. Eu já era próximo, eu ia me aproximar mais. Eu ia tirar 

essa, essa, essa farda de pai brutão e eu ia virar o pai amigo, o pai que conversa, 

um pai que esquece, a, a chinela, esquece a palmada e usa a língua, e usa a 

conversa, o diálogo. E eu tô com dois anos e seis meses que tá funcionando. Falta 

muito. Não sou perfeito, mas tá funcionando.  
 

A personagem Bóreas-que faz-o-contrário-do-que-fizeram-com-ele é resultado 

de uma análise das próprias condições de sua existência. A reflexão dos quadros em que sua 

existência estava se sustentando, possibilita a articulação de uma nova perspectiva sobre si 

e sobre os outros mais próximos. Como enfatiza Ciampa (1987, p.241), “Só a ampla 

discussão e reflexão sobre o que merece ser vivido nos levará a formular projetos de 

identidade, cujos conteúdos não estejam prévia e autoritariamente definidos”. Neste sentido, 

o Bóreas-que-é-melhor, que deseja ser a diferença, estabelece novas regras para a vida em 

liberdade e elege novos cenários para estar com aqueles que valem a pena conviver. A 

tentativa de fazer diferente vem sendo construída dia a pós dia. Diante desta nova condição 

de Bóreas, expressa na personagem Bóreas-que faz-o-contrário-do-que-fizeram-com-ele, 

lembramos de uma conhecida reflexão Sartreana assimilada por Ciampa (1987) e Lima 

(2010) “Para nós, o homem caracteriza-se antes de tudo pela superação de uma situação, 

pelo que ele chega a fazer daquilo que se fez dele” (SARTRE, 1987). 

Hoje, Ítalo Bóreas considera-se mais. Ele passa a conhecer mais a si mesmo e 

quais as possibilidades que possui. A noção de controle de si perpassa a ideia de consciência 

de suas limitações, reconhecimento este simbolizado no abandono da personagem Bóreas-

animal-desmedido na prisão. Tal escolha é possível a partir de um encontro consigo mesmo 

e com Deus, a partir do qual vivencia outro significado sobre sua família e sobre sua postura 

no mundo. O “voto” que fez diante da experiência espiritual que passou em uma noite na 

cela da prisão, não só de parar de beber, mas de “ver o mundo diferente [...] propósito de 

ser a diferença”, e fazer diferente de tudo quanto estava fazendo.  

Importante lembrar que não buscamos demonstrar que é apenas neste episódio 

que a metamorfose se dá. Acreditamos que a metamorfose é o percurso como um todo – o 

que podemos apreender como todo –. Aqui é apenas uma demonstração mais evidente dessa 

metamorfose.  Para Ciampa (1987, p. 141) “Na verdade, a realidade sempre é movimento, é 

transformação. Quando um momento biográfico é focalizado não o é para afirmar que só aí 

a metamorfose está se dando; é apenas um recurso para lançar mais luz num episódio onde 

é mais visível o que se está afirmando.”. 
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Como resultado desse processo de mudança, Ítalo narra novos ares e novos 

hábitos consigo mesmo, seus amigos e, principalmente, seus familiares.  A percepção da 

flexibilidade nessa representação de si possibilita a troca de cenários e novas percepções de 

suas relações, para, assim, representar novas personagens. Consideramos, portanto, que este 

processo se assemelha ao processo de mesmidade explanada e discutida por Ciampa (1987). 

A alterização, como uma mudança significativa é um processo que está em andamento, não 

se resumindo a um momento específico dentro da prisão. Entretanto, entendemos que foi 

importante para ele esse ritual de fazer morrer o antigo-Bóreas. Neste sentido, a possibilidade 

de consciência de Ítalo Bóreas sobre suas escolhas até então, faz com que ele perceba o 

quanto precisava mudar.  

Entretanto, pausamos para refletir sobre os cenários nos quais a família de 

Bóreas constituiu-se. Consideramos a afirmação de Beiras; Cantera; Alencar-Rodrigues 

(2015) que nos fazem refletir que a reiteração do poder masculino incide não apenas sobre 

a subjetividade com interioridade, mas também, estruturam instituições sociais em 

dimensões culturais, literárias, políticas e históricas. E ainda levamos em conta que  

 
O assujeitamento e a imposição no sentido vincular estão relacionados à 

afetividade entre os membros do grupo social e às regras que regem os 

relacionamentos entre eles [...] A indicação confere sentido ao contexto familiar, 

possibilitando a diferenciação do não-familiar, delimitando as funções específicas 

de cada membro e as regras que orientam a relação estabelecida (NEVES; 

GOMES; VIDAL, 2014, p. 41). 
 

Embasados nessa possibilidade, argumentamos em primeiro lugar, que não 

podemos perder de vista a estrutura do Patriarcado na formação das relações com base na 

cultura de violência e rivalidade que se sustentou na história de vida de Bóreas desde a 

primeira infância até as formações de família extensa, como filhos e neta. E desse modo, 

como já exposto, a família de Ítalo Bóreas está dentro de uma lógica patriarcal.  

Em segundo lugar, precisamos pensar quais os termos contratuais que sustentam 

a adesão da família aos moldes machistas por anos. Bóreas apresenta que sua relação com 

seus filhos e esposa sempre foi atravessada pelo distanciamento emocional, brigas e traições 

constantes. Neste sentido, questionamos se a aceitação da família de Bóreas não teria um 

efeito de manutenção da hierarquia de gênero na família. Indagamos quais os termos para a 

aceitabilidade da família diante da prisão, do processo judicial e do retorno de Bóreas para 

o convívio comum.  
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Em terceiro e último lugar, provocamos que há uma possibilidade desses 

mecanismos de “acolhimento” servirem como uma regulação dos ciclos de violência e da 

sustentação da reposição de uma personagem fetichizada de Bóreas, a personagem “Bóreas-

machista-mas-o-Bóreas-necessário-para-nossa-família. Neste sentido, é preciso pôr em 

questão “a complacência em relação ao patriarcado, e isso continua a ser altamente relevante 

na cultura de massa contemporânea. Ainda, as hierarquias de gênero também podem ser 

afetadas pelas novas configurações das identidades e das práticas das mulheres [...]” 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 266). Uma vez que em se tratando de cenários 

violentos, estamos dimensionando a violência de gênero e suas relações com as 

masculinidades e feminilidades em uma dimensão simbólica, e esta ordem simbólica  

 

[...] favorece o exercício da exploração e da dominação, por limitar a possibilidade 

de apreensão de novos referenciais simbólicos e de construção de alianças. Dessa 

forma. a família e o espaço doméstico apresentam-se como território propício para 

a reprodução da violência de gênero.” [Desse modo, a violência] instala-se na 

família e, na medida em que esta é hierarquizada, atinge, em diferentes níveis e 

intensidades, os seus membros que se encontram em posições subalternizadas. 

Ainda que não se apresente para todos em sua expressão física, a violência 

simbólica - altamente eficaz - é extensiva e outros membros da família, sobre tudo 

às gerações imaturas e aos idosos, na qualidade de vítimas ou de testemunhas, 

porquanto partícipes dessas relações (ALMEIDA, 2007, p. 29-30, acréscimo 

nosso).   

 

 Se estas são argumentações condizentes com a realidade construída, 

reconstruída e desconstruída por Bóreas e por sua família, não o sabemos, mas o que 

podemos perceber diante da narrativa apresentada é que a família de Bóreas é um forte locus 

de operação do patriarcado. Entretanto, apostamos que a revisitação e formação de novas 

personagens, vivência de novos cenários e a permissão para a flexibilização dos papéis têm 

forjado fissuras e rupturas com os modelos rígidos de uma masculinidade pautada na 

violência, uma vez que  

 
Relações de gênero são sempre arenas de tensão. Um dado padrão de 

masculinidade é hegemônico enquanto fornece uma solução a essas tensões, 

tendendo a estabilizar o poder patriarcal ou reconstituí-lo em novas condições. Um 

padrão de práticas (isto é, uma versão de masculinidade) que forneceu soluções 

em condições anteriores, mas não em novas situações, é aberto ao questionamento 

– ele, de fato, será contestado (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 272) 

 

Bóreas lembra com certo asco do que o Bóreas-bêbado-que-é-o-Bóreas-animal 

representou em sua vida. Relembra algumas cenas de violência em relacionamentos 

passados e apresenta como sua personagem trazia-lhe pesar às suas relações.     
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[Quando sai da condição de ser educado, para um ser animal] eu não tenho 

escrúpulos, sou um cara zangado. Olha, eu já tive no meu segundo 

relacionamento, a gente já se agrediu, pesado, entendeu? Eu, tanto eu quanto ela. 

Só que eu, só saio do meu extremo se a pessoa me cutucar. Eu não saio por 

vontade. A pessoa tem que me cutucar. [entrevistador: É, você disse que o pavio 

fica curtíssimo…] É, curto, bêbado principalmente. Então, tem gente que fica 

feliz, tem gente que ri. Eu não, eu já me fecho, isso aqui incha e eu já fico 

procurando... “você, você... cada qual eu perguntei: o que é?” [fala 

demonstrando como seria a situação]. Eu sou assim, o bêbado é assim. Então, eu 

não dou mais atenção nem crédito pra esse cara mais. Esse cara não serve pra 

mim (acréscimos nossos).  
 

Na narrativa de Bóreas, a presença do Bóreas-bêbado deve ser descreditada. Não 

dar atenção a ele, evitá-lo e lembrar que ele ficou trancafiado naquela prisão são estratégias 

utilizadas para sua superação. Neste sentido, quando Bóreas enfatiza “esse cara não serve 

pra mim”, o narrador também está se referindo aos cenários nos quais o Bóreas-bêbado 

atuava. Bóreas está dizendo que as condições que mantinham essa personagem – que eram 

as condições de uma masculinidade pautada na violência e na irresponsabilidade, operadas 

ainda pelo Bóreas-meio-travesso-meio-errado – não serviam mais ao seu projeto de 

identidade. Trata-se de um aspecto conceitual de anamorfose apresentado por Almeida 

(2005, p. 108-109), pois é possível pensar a anamorfose  

 

[...] a partir de um outro registro, o dos projetos individuais/particulares que se 

antepõem aos modelos identificatórios estabelecidos, ou seja, do registro daqueles 

projetos que enunciam a possibilidade de autonomia e de realização 

pessoal/grupal. Se, do ponto de vista preestabelecido (do sistema, portanto), eles 

podem ser vistos como aberrações, inversamente, do ponto de vista dos sujeitos 

de projetos emancipatórios, os modelos que lhes são propostos (impostos) surgem 

como deformações (anamorfoses) das imagens de si idealizadas, projetadas, 

deformações estas que alucinam e provocam incertezas, mal estar, insatisfações. 

 

 

Neste sentido, Bóreas rechaça o antigo projeto de masculinidade a ele imposto e 

representado por quatro décadas. A partir de então, percebendo-o como anamorfose, busca 

traçar o próprio projeto, condizente com seus sentimentos e aspirações afetivas. Para que a 

anamorfose possa ser percebida, o observador precisa mudar de posição. A busca por um 

novo ponto de vista pode se apresentar como o início de um projeto emancipatório, 

necessária para a alterização da identidade (CIAMPA, 1987; ALMEIDA, 2005).   

Portanto, Ítalo Bóreas tenta descrever sua história com base na família que 

construiu e nos esforços que tem feito para dedicar-se a ela após anos de negligência. A 

narrativa tem uma lógica recorrente de oscilação entre o “antes” e o “agora”. O narrador 

buscar em todos momentos fazer um balanço de mudanças e apresentar as rupturas a partir 

de um episódio bem central de sua história, a prisão.  



 
 
 

126 

 

 

 

 Os efeitos da Lei Maria da Penha: violência ética e reconhecimento perverso 

dos homens autores de violência? 

 

Como discutido no segundo capítulo deste escrito, após recomendações da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como resposta a essas e outras demandas 

feministas, o Brasil no ano de 2006 sanciona a lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria 

da Penha, e juntamente com ela várias diretrizes para o enfrentamento à violência de gênero 

no território nacional. Todavia, é preciso refletir quais os efeitos, em termos de produção de 

subjetividade, a lei opera. 

A lei Maria da Penha, sendo uma lei que sustenta uma universalidade (BUTLER, 

2017b), uma política de identidade (CIAMPA, 2002; ALMEIDA, 2005; LIMA, 2010), 

produz um cenário específico que enquadra os sujeitos, quer sejam os homens – como 

autores de violência de gênero ou não –, e as mulheres – como vítimas dessas violências –, 

desconsiderando as histórias de vida dos sujeitos e os cenários nos quais as personagens 

“agressor” e “vítima” são formadas.  

A partir de um argumento de avanço das demandas feministas (SANTOS, 

2010a), os mecanismos legais em torno da Lei Maria da Penha lançam-se como um ideal 

ético de convivência, estabelecendo parâmetros ditos mais igualitários, solidários e filóginos 

(RAGO, 2004). Entretanto, se essa pretensão ética “ignora as condições sociais que também 

são condições sob as quais toda ética deve ser apropriada, aquele éthos torna-se violento” 

(BUTLER, 2017b). Portanto, “o incremento dessa perspectiva, a um só tempo vitimizante e 

punitiva acerca de problemáticas sociais, pode ser uma estratégia altamente eficaz na 

expansão do poder punitivo do Estado” (SOUSA, 2014, p. 2), configurando-se como uma 

forma de violência ética (BUTLER, 2017b).       

Esta Lei, enquanto um mecanismo legal de administração das relações sociais, 

acaba por contornar cenários dos homens autuados, nos quais, todas as histórias de vida são 

reduzidas a um binômio subjetivado problemático: agressor x vítima. Como alerta Butler 

(2017b) se trata de um erro compreender o eu como pura imediaticidade, desconsiderando 

as condições sociais e histórias, que fazem parte da própria constituição desse eu. E essa 

desconsideração implica servir para “reduzir a intervenção no campo da violência a apenas 

sua dimensão punitiva, jurídica [...]” (RIBEIRO; LIMA, 2012, p.104). 
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Parece-nos que a Lei Maria da Penha, e os mecanismos legais em torno da 

violência no Brasil, operam neste sentido, “[...] sustentado pela dicotomia vítima x agressor” 

podendo se caracterizar “[...] ao contrário de uma forma de cuidado e justiça, em uma forma 

de violência ética [...] (RIBEIRO; LIMA, 2012, p.105). 

O texto da referida lei pressupõe o “eu” do agressor, que é agente da ação 

violenta, reduzindo o fenômeno da violência de gênero a ação e estabelecendo relações 

causais entre este os efeitos da violência.  Esse mecanismo corrobora a formação subjetivista 

da “vítima”, que por sua vez, é utilizada como justificativa do aparelhamento “das 

sociedades de segurança, nas quais se multiplicam mecanismos de controle, disciplina, 

vigilância, penalização, dentre outros, garantindo, assim, a manutenção do projeto político-

econômico vigente” (SOUSA, 2014, p. 2).    

Tais cenários, portanto, desconsideram os vários contextos nos quais a cena de 

violência é atuada e legitima, sob o argumento de proteção e segurança, a ampliação de 

medidas punitivas aos ditos “agressores” com a argumentação de uma suposta proteção às 

vítimas, proliferando assim mecanismos de controle social cada vez mais eficientes e 

aclamados. E como alerta, podemos destacar que  

 
Existe alguma coisa que recorta a questão da violência contra a mulher que não 

está sendo considerada quando ela é lida apenas como ação criminosa e que exige 

punição (a leitura reafirma a dualidade agressor versus vítima). As cenas em que 

os personagens se vêem envolvidos e que culminam em agressões estão sujeitas a 

inúmeras motivações – disposições conflitivas de papéis cujos desempenhos 

esperados não são cumpridos, disposições psicológicas tais como esperar do 

parceiro certas condutas e inconscientemente provocá-lo, jogos eróticos etc. 

(GREGORI, 1993, p.183). 
 

Neste sentido, os homens autores de violência de gênero, principalmente os que 

passam pela judicialização de seus atos, como se vê na história de Ítalo Bóreas, vivenciam 

um processo próximo ao que Lima (2010, p.230) e Ribeiro; Lima, (2012) chamam de 

“reconhecimento perverso”, uma vez que lhes são atribuídos diagnósticos sociais que 

desconsideram toda a sua história de vida, podendo fazê-los crer que o problema é de ordem 

individual apenas e “que reduz as infinitas possibilidades de criação das personagens à 

representação de uma identidade fetichizada, estigmatizada”.  

A captura, pelo Legislativo, da subjetividade desses homens sucede pela lógica 

de reprodução da violência como possibilidade única de existir; uma vez que a Lei Maria da 

Penha (2006), em toda a sua redação, os trata apenas como “agressores”. E diante disso, a 
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mídia e a opinião pública seguem o mesmo caminho; estes recebem rótulos marcantes para 

a formulação de suas subjetividades e punições, muitas vezes, inexitosas.  

Como a lei não consegue perceber os vários cenários da vida dos sujeitos que 

cometem as violências, cenários estes que vão circulando ao longo da vida desses sujeitos – 

que também são violentos e que, muitas vezes, os sujeitos não têm controle sobre eles – a lei 

se torna um mecanismo eminentemente punitivo e subjetivista, culpabilizando o sujeito 

desconectado de um contexto de violência mais amplo. Desse modo, desconsidera o aspecto 

social e cultural do fenômeno. 

De certo modo, então, a Lei, tal como é orientada hoje, não produz mecanismos 

de intervenção mais amplas que o sujeito. A atenção exclusiva ao sujeito, quer seja a vítima 

ou o agressor, ofusca a produção social da violência e reduz as possibilidades de intervenção, 

de um grave e generalizado problema social, a uma cena interpessoal episódica. Portanto, 

esse mecanismo de intervenção não sustenta medidas de prevenção das violências de gênero 

de forma socialmente efetiva, por justamente não dar visibilidade ao social que constitui o 

fenômeno.   

Ao mesmo tempo, observando a história de vida de Bóreas, podemos ver que ele 

experiencia um enquadramento defronte a Lei. Esta última promove um momento no qual 

os cenários que Bóreas estava vivenciando até então são colocados em cheque, a ponto de 

promover um dilema: se ele continuar representando as mesmas personagens machistas e 

violentas nos mesmos cenários – que lhe foram ensinados na educação para a 

masculinização35 – vai implicar em ser reconhecido como alguém que pode cair na condição 

de criminoso, indo na contramão de tudo o que queria ser até então. E se mudar, como está 

fazendo, será uma mudança orquestrada e imposta por cenários restritivos e vigiados que a 

Lei produz. Questionamos, então, na assimilação das normas “se o ‘eu’ que deve se apropriar 

das normas morais de uma maneira vital não é, por sua vez, condicionado por essas mesmas 

normas que estabelecem a viabilidade do sujeito” (BUTLER, 2017b, p. 20).  

Desse modo, a masculinidade pressuposta para Bóreas a partir de imperativos 

sociais de “como proceder como homem” é confrontada por outra gama de normas sociais 

de “como não proceder como homem”, fundando um dilema ético que o próprio sujeito deve 

lidar para que possa não ser enquadrado judicialmente. Tal manutenção, configurada a partir 

de um reconhecimento limitado aos enquadres legais, não manteria uma forma de violência 

ética? 

                                                           
35 Banin e Beiras (2016) e Albuquerque Júnior (2014). 
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A liberdade, mesmo que reavida após o período de cumprimento da pena é uma 

liberdade condicional. Condicional à produção e manutenção de novos cenários, 

condicionados à revisão de personagens e ao “andar na linha”, nos eixos estabelecidos. Aqui 

temos o enquadramento gerando a mudança, a transformação, reforçando ainda mais a 

sociedade normativa, produzindo subjetividades punitivo-penais, para as quais a vida é 

impensável sem controle e castigo, citadas por Sousa (2014).      

Neste sentido, a Lei é positiva, produz subjetividades, tem efeitos na produção 

de modos de subjetivação e formas de reconhecimento. Ela direciona um quadro social. 

Diante disso, qual produção de subjetividade estamos encarando, na medida em que 

trabalhamos as mudanças de uma cultura apenas pela ancoragem jurídica? Nos parecem 

insuficientes para os objetivos de uma sociedade mais equânime, em termos de justiça social, 

restringir o estabelecimento de pautas feministas apenas a um cenário punitivo-restritivo.  

A experiência de clausura vivida por Bóreas nos faz questionar a sociedade que 

produz um contexto punitivo-experiencial para que o sujeito possa não mais manter relações 

de violência. Se Bóreas precisou ser preso para que o ciclo de violência fosse interrompido, 

isso se suspendermos os demais cenários da história apresentada, todos os homens, então, 

precisam passar pela experiência de clausura para se reposicionarem subjetivamente e 

superarem suas personagens violentas?  

E ainda, se o sujeito reincidir no mesmo crime. Quais os efeitos de mudança 

social que a Lei promove nos contextos individuais e coletivos? Na explicação de Bóreas, o 

sujeito que não aprendeu com a Lei é um sujeito que saiu desacreditado dela. Algumas 

pessoas com mais condições financeiras de contratar um advogado, por exemplo, poderiam 

driblar a lei e sair rindo dela. Como cita, houve o caso recente de um humorista cearense 

autuado pela Lei Maria da Penha, mas depois de três dias, foi liberado por ter condições 

financeiras.  

Na produção da subjetividade atravessada pela lógica punitiva, os sujeitos 

precisam sentir na pele o peso da Lei e da punição, pois foram eles que causaram o 

sofrimento da vítima, logo, precisam receber em seus corpos a devida retribuição (SOUSA, 

2014). Somente desta forma é que a mudança chega. Mas, se o sujeito possui recurso para 

encurtar o tempo de clausura e evitar os atos de humilhação, o mecanismo possui um furo. 

Neste caso, reconhecemos com Connell (2014, p.14-15) “que os homens não compartilham 

de forma igualitária do dividendo patriarcal. Divisões de classe, privilégio de raça e 

exclusão, diferenças rurais/urbanas, além de outras forças, produzem hierarquias de riqueza 
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e pobreza.” E assim, a confiança excessiva na imparcialidade do sistema penal, juntamente 

com a ação sobre os homens, estritamente punitiva, intensifica a problemática legal.   

Dito isto, concordamos com as reflexões da psicóloga jurídica Analicia Martins 

de Sousa (2014, p. 23) quando constata que a ampla promoção de temáticas envolvendo 

violências se mostra como uma estratégia eficaz de manutenção de sociedades penais. A 

lógica punitiva é mantida sob o argumento de promoção de segurança e garantia de proteção 

ao indivíduo. E “a partir de uma rede heterogênea de elementos de divulgação, identificação, 

classificação, denúncias, controle, vigilância, prevenção, legalização, punição, se mostram 

eficazes dispositivos de controle na atualidade”. Neste sentido, faz-se necessário pensar 

sobre a produção de subjetividade a partir dos enquadres da Lei Maria da Penha, pois ao 

“envolvê-las em uma perspectiva vitimizante/punitiva sobre as relações e os indivíduos[...]” 

o mecanismo legal corrobora com “[...] uma forma de imprimir a elas uma racionalidade 

jurídico-penal, a qual passa a gerir a todos, independentemente do seguimento social a que 

pertençam”.  

Desse modo, refletir sobre quais lógicas – no caso a lógica penal e reeducativa – 

os procedimentos de responsabilização dos homens autores de violência de gênero têm sido 

desenvolvidos é imprescindível para o desenvolvimento de propostas críticas de superação 

da violência de gênero. 

 

 A HISTÓRIA DE ÍTALO BÓREAS - PARTE III: QUAIS CENÁRIOS NOVOS 

SÃO POSSÍVEIS?  

Figura 12. Homem Corvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2017) 
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Você diz que é contra tudo 

Você diz que não é a favor de mim 

É só visão de mundo 

 Eu vou seguir pra onde houver ar puro 

Junto de uma gente que quer encontrar 

Algum lugar, um rumo 

Se eu ficar aqui eu vou desatinar 

 

Como eu perdi tanto tempo 

Perto de você que adora dizer não 

Fala tanta merda 

Tanto preconceito e contradição 

Não vou dizer que é fácil 

Sair dessa casa e desse sofá 

Eu já perdi o medo 

Vai ser bem bonito chegar lá 

 

Quando eu chegar 

Não vou mandar notícias 

As chances de 

Você me achar são mínimas 

  

                                                              (Notícias - Silva) 

 

 

 A “morte” de Bóreas  

Figura 13. É necessário se despedaçar. 

 

      Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2017)                     
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Porque, aqui, é como eu tô dizendo, aquele machista, aquele homem antigo, 

antiquado, morreu. Aquela porta daquele presídio quando eu saí, lá ele ficou. Lá 

ele tá preso, pode ficar lá, pode ficar pra lá. Mas o novo, ele tá solto e tá aqui 

dentro [referência ao local da entrevista] (Ítalo Bóreas).  
 

Ítalo Bóreas tinha uma percepção muito rígida e estrita de si mesmo e das 

relações que construiu. Tudo parecia estar bem orquestrado até que o “imprevisível” – que 

não era imprevisível – deu uma rasteira naquilo que Bóreas tinha e mais certo. Como sua 

irmã ressaltou em um comentário “tu não aprendeu, tu sentiu”.  

Bóreas sente os dias que passou em clausura como uma experiência vinda da 

parte de Deus para que ele pudesse mudar. “Eu tava só esperando mesmo essa, esse dia” 

para que as mudanças em sua vida pudessem começar a acontecer. Tomar por experiência o 

que aconteceu em sua vida é diferente de aprender, pois o aprendido pode ser esquecido, 

mas o sentido não se esquece. “O que você vive, você não esquece”.  

Trabalhar a sua cabeça para assimilar o que houve, o que vinha acontecendo em 

sua vida, bem como, quais as possibilidades para o futuro foram processos dolorosos para 

Bóreas, mas eis que para não pirar, ele teve que encontrar um foco ao passar pela experiência 

do aprisionamento. Deu tempo para o que aconteceu, percebendo-o como uma possibilidade 

de crescimento e passou a tirar lições para si. Neste sentido, o foco que Bóreas elege em sua 

vida é Deus. O encontro que ele estabelece consigo mesmo e com Deus naquela cela do 

presídio o faz direcionar seus passos para aceitar o tempo que Deus separou para que ele 

ficasse naquele lugar.   

Ítalo Bóreas sente na pele o que é ter sua certeza destronada, sua base 

questionada e sua liberdade arrancada. Após um processo sofrido no momento de clausura, 

novas avaliações ganham espaço em sua vida e produzem mudanças concretas em sua forma 

de perceber e agir no mundo. A experiência que viveu, então, funcionou como um abrir de 

olhos sobre o que vale a pena viver e vale a pena fazer morrer em sua vida. E nesse processo 

de morte, Bóreas não sai ileso. “Não, eu não sou o bichão, mas tô melhor. Eu sou, aquele 

cara morreu, quarenta anos, morreu.”  

O narrador deixa sua cela, passa as grades, troca de roupas, pega seus pertences 

e atravessa o último portão para sair da prisão, dando o último passo rumo à liberdade: deixar 

o Bóreas-machista-antigo-antiquado em prisão perpétua. Esse ritual de morte simbólica 

possibilita o narrador começar novamente. Fazer novos arranjos e produzir novas formas de 

se relacionar com a família, precisavam, necessariamente passar pela morte daquele Bóreas-
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machista-antigo-antiquado para, assim, produzir um Bóreas novo, um Bóreas-que-é-melhor 

mais condizente com as novas formatações da vida.  

Neste ritual, Bóreas decide trancafiá-lo e matá-lo, buscando esquecê-lo e superá-

lo. O Bóreas que não serve mais é, então, a sombra de uma vida que o narrador não deseja 

viver novamente, é uma imagem para ser lembrada e não repetida. Assim, como a imagem 

de Éolo, que ficou como o modelo a não ser seguido, o Bóreas-machista-antigo-antiquado é 

sempre relembrado para não ser repetido.  

Assim como na canção de Silva chamada “Notícias” apresentada no início deste 

capítulo, consideramos que Ítalo Bóreas alça voos para longe, para onde “houver ar puro”, 

para longe de alguém que só dizia “não”, antiquado, cheio de preconceitos e contradição. O 

voo agora é acompanhado, junto de uma gente – sua família e amigos – que quer encontrar 

um rumo. Não é mais um voo solitário, é conjunto. E o medo? Ele já vem sendo superado e 

não impede o prosseguimento da trajetória. Diante desse movimento, se estabelece uma nova 

personagem diferente das configurações anteriores, o Bóreas-que-diz-sim.  

Sobre o ‘não’ já passado e o ‘sim’ como possibilidade, ninguém melhor que o 

próprio Ítalo Bóreas para explicar: 

 
Mulher admite com mais frequência, o homem “Não. Eu não, eu não”. O homem 

é o “eu não. Eu sempre digo “eu sim”. E eu trabalho muito com o “sim”. Porque 

o “não” a gente nasce com ele. A gente nasce com a negatividade. Então, é melhor 

você dizer sim. Eu costumo dizer, quando o negócio tá assim turvo, eu explico 

“rapaz, eu vou ver”, mas o “não” eu não digo. Vou estudar pra ver se dá certo. 

Então, é sempre lhe dizer o sim, porque fica mais fácil. Se você sempre dizer o 

não, se você sempre se retrair, você não sai do canto. Porque o sim, ele vai, se 

não der, o máximo que você vai voltar é aqui [nesse momento Bóreas sinaliza um 

trajeto com as mãos para mostrar sua ideia]. E o não, você nem vai, você não sai. 

E eu costumo ir, se não der, eu volto pra cá. Aqui já tá conquistado. Aqui eu já 

fui. Daqui eu não volto. Daqui pra lá eu vou, daqui eu vou. E a vida é assim. 
 

Contudo, precisamos ressalvar que ninguém deixa de ser machista de uma hora 

para outra, pois a relação entre masculinidade e violência é complexa, diversa e contraditória 

(BORTOLI, 2013). O cessar fogo pode ter passado, mas a luta contra a reposição de 

personagens dadas nas relações de poder do machismo é a base de muita persistência. O que 

podemos aprender com a narrativa de Ítalo Bóreas é que a partir de certas imposições de 

cenários, as personagens antes onipotentes entram em processo de avaliação. Elas realmente 

valiam a pena? Elas o faziam um homem que gostaria de ser? Elas aproximavam ou 

afastavam aqueles e aquelas que Bóreas realmente amou? E diante desses questionamentos 

novas negociações foram iniciadas e ainda não cessaram de ser. O processo de mesmidade 

se estabelece dando início a alterização (tomar-se outro).   
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A abertura para a aprendizagem expressa essa condição para sair da condição de 

Bóreas-machista-antigo-antiquado. “Eu só quero é aprender mais, trazer e agregar mais 

valores. Trazer pessoas mais pra mim. E isso sou eu, eu que tenho que buscar. Porque eu 

dei a condições de todo mundo se afastar, mas como eu mudei, eles podem mudar. Deus me 

mostrou que tudo é mutável. Deus me mostrou Que o ser humano é capaz.” Aprender já faz 

parte do fluxo da mudança e melhorar é a nova meta estabelecida.  

 Neste sentido, começamos que perceber que o desvelamento deste lugar 

pressuposto da masculinidade hegemônica como parâmetro é imprescindível para o seu 

enfrentamento e superação. Transpor a não reflexão sobre o machismo é um processo que 

se estabelece nos sujeitos e grupos a partir de experiências e tensionamento do lugar 

naturalizado da masculinidade hegemônica como referência. 

Mas nos questionamos, esta morte foi completa? É possível pensar em superação 

no sentido amplo da expressão? Nos parece que Bóreas vem realizando essa mortificação a 

cada dia, todavia, compreender e admitir a completa superação do Bóreas-machista-antigo-

antiquado é no mínimo ilusório. A alternância e coexistência de personagens ainda são 

possíveis na história de vida de Ítalo Bóreas, como veremos à frente.  

  

 Um super-homem em novos cenários 

  

Figura 14. Anatomia Poética. 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2017) 

 

Eu tava mergulhando ali, me sentindo ali o super-homem, [...] Eu nunca tinha 

visto isso [...] Mudei de mesa, mudei de ares (Ítalo Bóreas).  
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Desde o processo de prisão que Ítalo Bóreas não colocou mais nenhuma dose de 

bebida alcoólica na boca. Nesse tempo, já se foram dois anos e seis meses sem se dar a 

chance testar dar o primeiro gole, pois pode ser que comece a se achar autossuficiente e caia 

na própria arrogância, voltando a ser o cara bruto e amargo que era. Com essa escolha, 

Bóreas instaura um processo de mudança sequencial. 

Bóreas decide retornar à delegacia e falar com o Delegado que o prendeu e o 

agradece pelo que fez. O Delegado se espantou pela palavra de agradecimento, mas Bóreas 

insiste agradecendo, agradece por tê-lo prendido e explicando que graças a isso, um processo 

de mudança em sua vida começou fazendo-o melhorar. Bóreas acha que o delegado pensou 

que ele era doido, mas mesmo assim, ficou feliz por ter ido agradecer.  

A retratação também aconteceu com a comunidade próxima. Ítalo Bóreas foi na 

igreja em frente à sua casa, com a qual era intrigada por anos, e pediu uma oportunidade de 

se desculpar de púlpito. Bóreas foi até a frente da igreja e disse “eu vim de voz, em púlpito 

pedir a todos vocês desculpa por ter perseguido vocês. Continuem onde vocês tão, é melhor. 

O mundo lá não tem nada pra oferecer, não...”. Bóreas deu seu depoimento pedindo 

desculpas e prometeu ao pastor que a partir daquele dia iria tentar ser mais tolerante com o 

som alto da igreja. O pastor da congregação até achou que agora Bóreas iria virar “irmão”, 

mas Bóreas deixou claro que não iria congregar com eles.   

O narrador não vê possibilidade de aderir a uma religião ou igreja específica. 

Para ele, a experiência que teve na prisão foi divina e desde então passou a ter uma relação 

espiritual com Deus. Considera que Deus é a sua base e o carrega no coração. Quando se vê 

sozinho, fica quieto e busca perceber o que Deus tem para sua vida. Todavia, não acha que 

precisa de um templo, uma igreja ou um pastor para o conduzir, uma vez que sabe que Deus 

é a base de tudo. Neste sentido é que compreendemos a vivência da fé e da religião na 

contemporaneidade a partir da relativização, da transitoriedade e do poder de escolha do 

sujeito (LEMOS, 2008).  

 Mesmo as pessoas dizendo que ele precisa de uma igreja, Bóreas afirma “a 

minha igreja é o coração, minha igreja é a mente [...] eu trabalho com Deus, eu e Deus”. E 

ir à igreja seria querer aparecer. Mas se ele sentir vontade algum dia irá, com certeza. E se 

aparecer algum grupo de ajuda mútua de pessoas com problemas com o álcool, Bóreas 

gostaria de participar sim, faria questão, pois para ele é muito importante você tentar ajudar, 

e as pessoas nesses grupos precisam de ajuda. “E a ajuda tá na família. Num é só nos 

alcoólatras não. Precisa trazer a família pra tentar entender aquelas pessoas. Tem muita 
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gente, rapaz, sabe lá, que acham que não tem jeito.... Tem. Se tiver a família...Depende 

muito dele, lógico. Mas tendo a família, tem jeito. E minha base é a família, minha base é 

meus pimpolhozim”. 

Então, Bóreas compreende todo o processo que vem passando como algo 

preparado por Deus. Em primeiro momento não aceitou, mas hoje agradece pelo que 

aconteceu e sente que esse processo vai perdurar. Entre o antes e o agora Bóreas já percebe 

grande diferença. Seguindo o processo de mudança, de ser o Bóreas-que-é-melhor, as 

escolhas que faz agora priorizam a família e, principalmente os filhos. Sua família é sagrada 

e ele pretende preservá-la e dedicar-se a ela como nunca antes. A partir do momento que 

estabeleceu os filhos como prioridade, e a família como o seu projeto de vida, Bóreas passa 

a cuidar de si também. A ausência da bebida representou o pontapé inicial para as mudanças 

que viriam a seguir. 

  

[...] deu, deu pra, de pra ver que... tudo isso é passageiro. Você, é pequenas coisas 

como... olhar de manhãzinha você não, não admira, você não respeita. Eu tava 

mergulhando ali, me sentindo ali o super-homem, né. Vendo aqueles peixinhos 

passar e aquelas coisas... e deu pra raciocinar bem, rapaz... ali. Eu nunca tinha 

visto isso. Eu via aquele copinho de cerveja ali, aquele forró truando, aquelas 

meninas se rebolando e pronto. Minha vida era aquilo ali. Tava bêbado, saía do 

consciente, o cérebro ficava encharcado. Ia pra casa não sabia nem quem eu tinha 

cheirado, nem quem eu tinha beijado. Então, hoje eu vivo. Hoje tá gravado na 

memória. Hoje eu consigo ver aquela, aquela onda batendo, aquele vento batendo 

na janela, o gato miando, o porquê da miada do gato. Então, você fica mais 

sensível, a sua sensibilidade aflora. O choro, o choro ele sai com mais gosto, ele 

não sai espremido...  

 

 

O Bóreas-que-é-melhor passa a se sentir como a personagem Bóreas-super-

homem, uma vez que passa a se permitir construir novos cenários em sua experiência. A 

viagem mais recente que fizera antes da entrevista o faz descrever desde a paisagem que 

contemplara junto a sua família até as sensações mais profundas que um choro pode 

proporcionar. Sua vista está limpa, sua audição aberta e seu senso de equilíbrio nos 

momentos é notório. Assim, ele se sente mais inteiro, mais presente nos lugares que passa a 

frequentar. Sensações que eram impedidas pelo estado ébrio que a bebida estabelecia. Sua 

visão não passava do copo na mesa e das meninas dançando há um metro de distância, sua 

audição era abafada pelo som da música em alto volume e a memória, que quase não existia, 

era como uma cena embaçada que mal poderia descrever.  

 
[...] Melhorou muito. Financeiramente, pessoal. Financeiro, hoje eu não gasto mais 

com besteira. Gasto, mas com qualidade. Hoje eu falo...eu cheguei agora de 

viagem, falei até pra ele antes de vir pra cá [olha para o pesquisador se referindo 
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a uma ligação para a marcação da entrevista]... Cheguei [de viagem]. Um 

vigilante e, e uma contadorazinha fazendo uma viagem com a família [...], gastar 

mil e duzentos reais, conseguir juntar um dinheiro desse. Porque quem bebe não 

junta dinheiro, né? Então, eu fui pra [esta viagem], vim de um passeio 

maravilhoso, mergulhei com os peixes, natureza total. 
 

Os novos cenários escolhidos e construídos por Bóreas o trazem uma sensação 

de bem-estar consigo e com aqueles e aquelas que ele tem escolhido para partilhar a vida, os 

quais estavam sempre perto, mas só agora ele passou a percebê-los. No momento em que 

vive, Bóreas passa a sentir-se protagonista de sua história e não só expectador de falhas 

memórias, e isso dá um novo contorno a sua experiência. A descrição do choro com mais 

gosto mostra o quanto ele vem se permitindo ser ele mesmo, aflorando sua sensibilidade a 

vontade de viver a vida que escolheu. Novas sensações, sentimentos, experiências e 

emoções. Essa cena nos faz refletir que são novas possibilidades para um homem que 

escolheu como viver os próximos quarenta anos de sua vida com a família e diferente de 

como viveu os quarenta anos anteriores. “Antes eu não fazia. Eu tava na mesa de bar e não 

era lugar pra eles. Agora eu tô na mesa deles. Eu tô tomando o nescau deles [...] Mudei de 

mesa, mudei de ares”. 

Os cenários mudaram para surgirem novas ações. Quando Bóreas sai da 

exclusividade das mesas de bares para participar da mesa de café da manhã com os filhos, 

outros hábitos são estabelecidos nesses novos espaços. Tais hábitos refletem em uma saúde 

melhor, em um sono melhor, um trabalho que rende mais e em ações mais racionais. A 

disposição para aprender mais e agregar mais valores e pessoas é uma prioridade para que o 

Bóreas-que-é-melhor continue se desenvolvendo e melhorando. Ele busca ser melhor para 

superar o tempo em que só afastou as pessoas. “E hoje eu sou um cara, um profissional 

diferente, vejo o mundo diferente. Hoje o vento tem sabor, a água tem sabor, as pessoas têm 

outra cor. Você consegue enxergar essas coisas”. Essa é uma nova possibilidade narrativa 

que se estabelece em seu curso.   

Deus ensinou para o Bóreas-super-homem – que deseja ser a diferença –, que 

todas as coisas são passageiras e mutáveis, assim, todo ser humano, assim como ele, é capaz 

de mudar, tem essa capacidade dada por Deus. Assim, os novos ares são resultado de novas 

escolhas. E mesmo sem o consumo de álcool, Bóreas continua frequentando os mesmos 

eventos com os amigos. Um churrasco por exemplo, continua sendo um churrasco, pois 

apesar de não beber mais, Bóreas gosta muito de apreciar uma carne. Os amigos até relutam 

ao convidá-lo, achando ele não vai aceitar, mas Bóreas logo responde que isso não é 

problema. E o humor é uma das ferramentas que Bóreas preserva nesses encontros. Ele não 
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ficou ranzinza por ter deixado de beber, acredita que nem abstinência passou. E assim, 

frequenta esses espaços, sendo sociável, brincalhão e aproveitando as oportunidades para 

conviver.  

Contudo, apesar do Bóreas-bêbado ser passado, o Bóreas-homem-de-respeito é 

uma ainda personagem reposta, e ainda mais nesses momentos quando alguns amigos 

buscam tirar brincadeiras que ele não gostava quando era bêbado, e agora ainda não gosta.  

 
É...e eu costumo dizer que a minha garantia deles lá eles não aquieta. 

Brincadeiras que eu não gostava quando eu era bêbado, eles... “ó, eu parei de 

beber, mas não de ser homem, olha essas brincadeiras ai. Vamo respeitar. Cada 

qual no seu cada qual. Eu sou Bobó [apelido] do mesmo jeito. Quando dá um 

empurrão aqui é dois tempo. A bebida é uma coisa, o Bóreas é outra”. [...] 

Negócio de pegadinha, cutucada, eu não gosto. Ah, então, eu digo é muito a eles, 

eles brincam é muito, né? E têm outras pessoas que provocam por provocar 

mesmo. Eu disse “Macho, ó” [...] eu sou o mesmo, só que com controle. Pra eu 

te dar um tabefe é dois tempos, só que com controle. Vai levar um tabefe só que 

controlado. Vou tirando de tempo, o camarada “vixe, rapaz, tal”. Porque você 

tem que manter também a sua postura. Porque senão eles vão te provocar de uma 

maneira que te, talvez tu não saiu até hoje, que talvez lhe mostre uma coisa que 

você não, que você não conheça. Então eu vou tirando de tempo, vou tirando de 

letra. Rapaz, é uma maravilha, uma maravilha, maravilha. 

 

 

A agressividade ainda é uma possibilidade da expressão masculina de Ítalo 

Bóreas.  Quando este se sente ameaçado com brincadeiras que não gosta, como homem, não 

demora muito para revidar com um “tabefe”. Neste sentido, ele deseja ser respeitado e se 

não for, pode ainda lançar mão da violência para assegurar sua “postura”. Vemos, então, que 

a masculinidade aqui tem uma forma que demanda uma posição – ou postura – para ser 

reconhecida – ou validada –. O respeito exigido dos amigos e conhecidos tem relação com 

a postura de pai e segurança que desempenha em outros cenários de sua vida. A farda, na 

profissão de segurança, garante a possibilidade de autoafirmação de uma expressão 

específica de masculinidade; a farda-de-pai desempenhada com os filhos durante anos, e 

recentemente flexibilizada, e a postura de homem que precisa ser preservada são três 

elementos de uma mesma expressão de masculinidade afirmada pela agressividade e ainda 

repostas. 

A percepção sobre si reatualiza a percepção sobre os outros também. A mudança 

maior é que agora ele vê as amizades com outros olhos, “se antes eu tinha cem amigos, hoje 

eu tenho dez... com qualidade”. Os amigos de farra se davam por interesse naquilo que 

Bóreas poderia proporcionar, já “hoje eu tenho mais qualidade de vida e mais amigos mais 

próximos”.  
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Todavia, não pensemos que os fenômenos humanos se dão em uma única face. 

Nem tão pouco que há nas expressões das identidades uma expressão inteira do si mesmo. 

As aparências e negociações de personagens são simultâneas e contraditórias, como 

resultado de disputas de poder, relações interpessoais e dependem da possibilidade de 

formação de novos cenários ou da reposição de antigos para as representações. Dito isso, 

observemos o que Ítalo Bóreas fala de si em dois momentos, um passado e um presente. 

 

Eu era um cara que chegava junto em qualquer situação, hoje eu chego pro cara 

“ei cara, evita, vamo pra cá, vamo lá não, vamo aqui, bicho, e tal”. Tento 

apaziguar aquilo e vô lá. Antigamente, eu “vamo lá macho, vai resolver logo isso 

aí logo”, já não faço. Aceito buzina de carro atrás de mim tranquilamente, 

fechada de carro tranquilamente. Antigamente, não aceitava, dava dedão, 

mandava raspar. Hoje eu me acho um cara mais calmo, hoje eu me acho um cara 

mais tranquilo. E quero continuar assim pra muito tempo porque tá melhor, tá… 

 

No momento passado, há uma expressão de masculinidade muito mais rígida e 

pautada na violência desmedida e generalizada (para todas e todos). O referido “resolver” se 

dava a partir do método da “força” do braço, do cassetete ou ainda da fala agressiva do 

Bóreas-homem-de-ferro. A descrita ‘resolutividade masculina’ pela via da violência é uma 

expressão que se apresenta nos mais diversos cenários da vida de Bóreas, em casa com os 

filhos, na relação conjugal, nas relações extraconjugais, no trabalho e na relação comunitária. 

Essa expressão violenta passa a ser rompida com a composição de novos recursos 

relacionais, (dis)posição linguística e a formação de novos cenários vivenciais. Como o 

próprio narrador compartilha conosco “Eu achava que o homem teria que ser aquele que 

impus respeito com a voz, a força, com a presença. Não. Eu aprendi que o ser, ele pode 

falar bem baixinho...e passar a mensagem que ele quer”. 

Mesmo diante de tantas negociações e esforços para construir e habitar novos 

cenários, uma vida mais fácil e mais tranquila é o que Bóreas vem buscando construir. O 

Bóreas-homem-de-ferro já passou da vez com seu aspecto carrancudo e retraído. E um 

Bóreas-que-fala-abertamente, personagem que não tem medo de se expressar e ter contato 

com as pessoas é o narrador que encontramos. Um homem sem medo de chorar e desaguar, 

nem na frente dos filhos. Aliás, essa é uma grande vitória alcançada. Ser um pai presente e 

sensível diante dos filhos é uma conquista comemorada com lágrimas de alegria.  

A mudança se dá no próprio Bóreas quando este se posiciona de outra forma 

diante de suas relações. A mudança ocorre com esforço e atitude. Ele passa a tomar mais 

atitude para com os filhos. Se estabelece, então, nas relações familiares a personagem 

Bóreas-pai-que-toma-atitude. O Bóreas que passa a Ligar, dizer “eu te amo”, beijar, afagar 
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e abraçar. São ações que passam a ser prioridade na relação com os filhos. Em alguns 

momentos o machismo ainda cria certo embaraço. 

 
‘Ah, o cara é macho’. Eu tenho quatro filhos homens. Eu tenho um de vinte e dois 

anos que é maior de que você [fazendo referência a um dos entrevistadores], que 

é advogado, quer ser advogado. E o bichão trava aqui. Eu digo ‘vem cá, 

abestado’. Seguro o cara aqui e digo “eu sou seu pai”. E ele fica arregalado aqui, 

porque ele tinha medo de mim. 

 

 

Todavia, as estratégias que o Bóreas-pai-que-toma-atitude utiliza para aproximar 

os filhos vem quebrando esses distanciamentos típicos de padrões rígidos das 

masculinidades exercidos quando ainda vestia a Farda-de-pai. Vejamos que os afetos 

intrafamiliares são repertórios centrais na dinâmica de estabelecimento de novos cenários e 

personagens. Para que a personagem Bóreas-pai-que-toma-atitude possa se estabelecer, há 

necessidade de que os filhos aceitem o afago. A dinâmica do machismo nas relações pessoais 

provoca o cerceamento dos afetos e das demonstrações de carinho. Entretanto, “[...] hoje a 

gente tá mais perto ali... ‘Você quer o carro do pai? Você quer a moto do pai? Venha cá e 

tal’. Então, ele diz ‘ah pai, eu tô te amando’. Pra mim, matou com chave de ouro. Um cabra 

de vinte e dois anos dizendo que me ama. Tá uma beleza. Venci”. 

A vitória sobre o passado do Bóreas-homem-de-ferro e seus efeitos nas relações 

parentais é comemorada em etapas, tendo em vista que são quatro filhos, ou seja, quatro 

relações distintas. A cada passo de conquista e reaproximação de seus filhos, Bóreas pode 

cultivar esperança de novas possibilidades.   

E essa esperança se dá em reciprocidade, expressa no sinal de perdão e 

receptividade da família na sua volta para casa. Os filhos o foram buscar no presídio. Um 

dos filhos mais novos, na época com doze anos, quando a mãe disse que iria derramar as 

oito cervejas que ainda estavam na geladeira para Bóreas não ver, a interrompeu e disse 

“não, derrame não, é do meu pai, quem vai derramar é ele”. Quando Bóreas voltou, naquele 

clima de emoção pelo seu retorno, se dirige a geladeira. Sem o filho ter-lhe falado nada, ele 

derrama todas as cervejas. O filho, tão feliz, diz “num falei mãe?! Meu pai é outro”. Neste 

momento, com a voz trêmula e em lágrimas, Bóreas nos diz que isso mantém a chama acesa. 

O filho acreditar nele possibilita que ele mesmo acredite e afirme que ainda tem jeito, que 

ainda dá tempo de mudar.  

Nesta última viagem de férias em família, Bóreas escolheu além de um lugar 

paradisíaco, demonstrar atitudes mais espontâneas e descontraídas. O Bóreas-super-homem 

que mergulha e sente todas as sensações de forma plena é o mesmo que anda de bicicleta e 
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passeia de barco com a família. Bóreas troca as mesas de bar, as quais não eram lugar para 

seus filhos, para agora estar na mesa com eles. Ao frequentar a mesa de café da manhã dos 

filhos e tomar o nescau deles, torna-se menino com eles. Não mais um Bóreas-menino-

armado, mas agora um Bóreas-menino-leve.   

Todavia, outro grande desafio intriga o Bóreas-que-é-melhor é sua relação 

marital com Clóris. Uma relação que se baseia na amizade e que há algum tempo deixou de 

ter prevalência romântica. Admite que ainda tem relações extraconjugais, o que chama de 

“brincadeirinhas”, mas busca não levar as questões dessas relações para casa, busca 

suavizar. Quando ele chega em casa tenta interagir com Clóris para compensar. Imagina um 

dia dar um presente para ela e dizer “eu errei”. Mas, a vontade de deixar a vida mundana, 

não se concretiza, infelizmente por ele ser homem, acredita. 

E na relação familiar, a necessidade de atitude é reconhecida como fator de 

mudança. “Tem que ser mudado. Eu que tenho que dar. Eu não posso participar da luta de 

ninguém. Se você quer uma mudança, você que tem que fazer, porque ninguém sabe aquilo 

que você passa. Então, o que vai mudar hoje é que eu vou tomar mais atitude. Eu vou ligar, 

eu vou dizer ‘te amo’, coisas simples. ‘Bom dia, você tá linda’, dar um beijo.” 

O Bóreas-que-deseja-consertar se estabelece como um reparador de danos. Aos 

poucos revê suas antigas formações relacionais e buscar dar novos contornos às relações 

mais íntimas. Ele deseja ainda consertar sua vida mundana, para ele é o que falta. Hoje seu 

casamento com mais de vinte anos esfriou um pouco, tanto por si quanto para sua esposa. 

Viraram amigos na atualização da relação, ainda mais com uma rotina de longas e 

desencontradas jornadas de trabalho. Ele como segurança, ela como contadora, e se 

encontram de quinze em quinze dias, demonstrando mais uma amizade e não se cobrando 

muito sobre outras manutenções.  

Contudo, Bóreas deseja mudar isso também. Dá tempo de mudar. Entretanto, 

coloca em Clóris certa responsabilidade na mudança da relação. “Digo muito a ela ‘Rapaz, 

vamo sair mais, vamo passear mais, vamo conhecer mais pessoas, vamo fazer amizade, 

porque se não a gente vira amigo e o amigo é bom, mas relacionamento não.”. 

Relacionamento não deve ser amizade, pois se for assim, ele, enquanto homem vai se 

interessar inevitavelmente por outras pessoas. E acredita que ela também vai, uma vez que 

tem desejos, tem fraquezas, assim como o homem tem. 

Talvez algumas leitoras e alguns leitores possam se perguntar sobre qual fim deu 

a relação de Bóreas com a namorada Orítia depois da cena na delegacia. Após todo o 
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processo na prisão, depois que a raiva passou, e Bóreas compreendeu que esse momento 

veio como um aviso de Deus sobre seus erros, o narrador voltou a amizade com a antiga 

namorada. Eles são amiguíssimos e ela pode contar com ele para o que precisar “...aqui ou 

acolá eu ainda, a gente se encontra e tudo, enfim, a carne fala mais alto”. Hoje ela é “uma 

pessoa que admiro e respeito, porque ela me deu a chance de começar de novo”.  

Muita gente diz assim, “rapaz, eu nem olhava pra cara dela”, e Ítalo responde 

deste modo: “não cara, eu fui humilde, eu errei, a pessoa foi se abrigar, a pessoa foi 

procurar uma salvação”. Quando dizem “meu irmão, queria nem conversa com [ela]”, 

Bóreas reflete que ela foi uma ponta, Deus a usou para ensiná-lo. Hoje ele agradece, “hoje 

ela é uma pessoa importante, ela faz parte da peça da vida”. Em algumas conversas, Orítia 

diz a ele “olha Bóreas, eu às vezes fico pensando que você…”, e ele a interrompe e diz “não, 

não tem o que perdoar, eu que peço perdão a você e agradeço por me salvar do mundo que 

eu tava”.  

Em última instância, o que motiva a mudança de Bóreas é sua vontade de ser 

reconhecido por sua família, e não mais pela “forrozeira” ou pelo colega ao qual pagou uma 

cerveja. Mas Bóreas entende que esse reconhecimento tem que ser conquistado. Percebe que 

sua família o abraçava e ele que tirava os braços dela. E agora, a descrição de família é a 

família extensa. Mãe, irmãs, irmãos. Bóreas deseja não só o afeto dos filhos, mas daqueles 

que ele afastou por anos. 

 

É, é...querer, querer, é...que as pessoas me vejam. Querer que minha, me, me 

abrace mais. Não. Porque eu até isso, eu, eu tenho que conquistar. Porque eu tirei 

os braços deles. Eles me abraçavam, eu não via. Eu espantava. Então, o que eu 

queria mudar era isso. Eu queria que elas começassem a me enxergar e eu 

começasse a apoiar o braço deles de novo. Porque eu sinto falta do afeto da minha 

mãe, do afeto das minhas irmãs, dos meus irmãos, do convite familiar... só queria 

que mudar. O resto tá ótimo. E que vai mudar. 
 

Eis, então, que a infância de Bóreas se torna mais presente quando ele lembra 

que não teve reconhecimento de seu pai. O narrador deseja ser reconhecido “[...] por eles. 

Eu quero agora dos quarenta pra lá poder me deitar e dizer ‘eu tenho uma família, os meus 

filhos tão ali.’”. Atualmente, Éolo desenvolveu um câncer. Com setenta e cinco anos de 

idade mora no Maranhão com sua atual mulher, que está quase o abandonando. Essa situação 

mexeu com Ítalo na medida em que percebe seu pai sozinho. Na tentativa de reestabelecer 

contato, ele liga para o pai e diz “‘Pai, não se sinta só não, eu tô aqui’ [...] ‘Tô aqui. O pai 

quiser vir pra cá, construo aqui um castelo pro senhor. Vem pra cá’”. E ao ouvir isso, se 

sente mal pois percebe o erro que cometeu no passado.  
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Nesta hora, com tom de voz enfático, Bóreas narra esse telefonema como uma 

iniciativa dele mesmo diante do abandono do pai “Quer dizer, ele me abandonou [voz 

enfática]”. O narrador ainda destaca que Éolo apagou o ídolo dele. E para Bóreas, essa é 

uma tragédia que não deseja repetir com seus filhos, não mais. A pena é um sentimento que 

Bóreas não deseja que seus filhos tenham com ele, assim como ele está tendo com seu pai. 

O convite para morar com seus filhos deve ser porque o pai “é o cara” e não porque ele tem 

câncer ou esteja doente. O amor e a dedicação são esperados pelo pai que ele está buscando 

ser.   

Sobre as transformações de forma geral, algo se destaca quanto ao grau de 

mudança. As relações de amizade que Bóreas experimentava sofrem um processo de 

desconstrução, na medida em que Bóreas rejeita muitas amizades e de construção, uma vez 

que estabelece outra qualidade às amizades que permaneceram. Como o próprio narrador 

compartilha,   

 

[...] o que mudou mais é que agora eu vejo com outros olhos as amizades. Eu não 

tenho, se antes eu tinha cem amigos, hoje eu tenho dez... com qualidade. Porque o 

amigo é o momento, o amigo é a farra, meu amigo é, é você gastar pra eles, 

proporcionar pra eles. Então, eu achei que hoje eu tenho mais qualidade de vida e 

mais amigos mais próximos.  

 

A mudança de Bóreas é notória para seus amigos. A dúvida e desconfiança 

permeia o imaginário alheio, pois “Isso incomoda. A mudança incomoda”.  E mesmo que 

os amigos não acreditem em sua mudança, fazendo grupo de apostas sobre quanto tempo ele 

sustentaria essa nova versão de si, Ítalo Bóreas escolhe acreditar em si e em sua mudança. 

Ele ironiza e ri da opinião dos amigos “rapaz, eu não entendo. Vocês queriam outro e eu 

sou outro. Agora vocês querem o mesmo? Não, pois vão atrás do mesmo em outro canto, 

aqui eu sou o outro”. A personagem Bóreas-que-não-é-mais-do-mesmo é o Bóreas 

apresentado anteriormente como o Bóreas-que-é-melhor, muito mais do que o Bóreas-

comum-com-um-copo-mais-um.  

Connell e Pearse (2015) acreditam que este é um dos motivos pelos quais a 

mudança nas relações de gênero pode ser ameaçadora para homens e mulheres, a intimidade. 

A política de gênero, segundo elas, quase sempre tem uma dimensão de intimidade. E 

quando mudanças nas relações de gênero são empreendidas, as dimensões mais íntimas 

como a imagem de si, expectativas nas relações pessoais, além de estima, incorporação e 

hábitos sociais cotidianos são afetados.  
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Neste momento, lembramos que muitas vezes na metamorfose, o processo de 

reposição de identidades atribuídas e conformistas com a ordem estabelecida é numa 

negação da metamorfose, reduzindo-a a meras transformações ao longo do “ciclo vital, da 

trajetória social prescrita” ou ela é considerada como “acidentes de percurso que desviam os 

indivíduos dos rumos estabelecidos (deformações anamórficas)” (ALMEIDA, 2005, p.108). 

Essa percepção parece ser a das pessoas próximas a Bóreas que não acreditam na sua 

mudança e ainda, com ironia, apostam no seu retorno à conformidade do machismo.  

Dito isso, frisamos que entendemos emancipação perpassada pela noção de 

“fragmentos”, uma vez que estamos lidando com representações concomitantes e com a 

impossibilidade de totalidade dos sujeitos. Desse modo,  

 
Se pensarmos a emancipação como uma mudança dotada de poder inovador, como 

a construção de novos sentidos para a existência, como superação das condições 

pessoais e sociais restritivas, envolvendo projetos de um modo de ser e de 

relacionar-se desejado, distinto do estabelecido, com certeza, ela será vista 

socialmente como uma anamorfose da imagem prescrita para indivíduos e grupos 

(ALMEIDA, 2005, p. 108). 

 

A anamorfose, se apresenta aqui como uma imagem distorcida, tanto de si para 

o próprio indivíduo, quanto do indivíduo para um grupo social ou outros indivíduos ao seu 

redor. Consideramos, neste sentido, que a percepção das pessoas citados por Bóreas sobre 

sua pessoa configura-se como uma anamorfose das novas personagens que ele representa 

em seu cotidiano. 

Sobre a opinião de algumas pessoas, em muitos momentos Bóreas não se 

incomoda, fica feliz, continua a rir e fica bem. Mas, às vezes, a tristeza se apresenta, pois 

mesmo após dois anos e seis meses algumas insistem em não acreditar, desconfiam, 

maldizem e atribuem a mudança à exclusividade do processo judicial “ah, é se escondendo. 

Isso é porque tá, tá, tá respondendo, se vacilar vai preso. Isso é medo. Isso é num sei o quê”. 

E diante disso, Bóreas responde que não tem medo. O que aconteceu ficou no passado e ele 

não tem poder de mudar esse passado. Mas, a mudança aconteceu e acontece porque não 

deseja mais esse passado. “Eu quero é poder deitar lá na cama com meus filhos. Eu quero 

poder sair e abrir ‘ei, encosta ai’ e dizer [ao policial] ‘tá aqui minha carteira meu patrão’. 

E o bafômetro. Nada não, eu quero é ver o bafômetro. Não é ruim, não, é gostoso você andar 

na lei, você andar na lei.”  

A mudança é maior que as desconfianças. E o desejo maior que o medo. A 

liberdade é condicional, está sujeita ao andar na linha. Mas, os sentidos alcançados com as 

mudanças de cenários o fizeram enxergar novas perspectivas, o fizeram experimentar novos 
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sabores de felicidade. E esse desejo de não esbarrar na lei vem como um estatuto de dívida 

paga e nome limpo. Andar em conformidade com a lei o faz lembrar que ele tem sua 

liberdade de andar – ir e vir – de volta, a qual não deseja perder novamente.    

E essa noção de que poderia viver melhor Ítalo Bóreas não tinha. Para ele, essa 

é a melhor fase de sua vida e tudo a partir do voto que fez. Bóreas e a grande força que 

sentiu, a partir de um voto, mudaram a forma de perceber e encarar o futuro de suas relações. 

Bóreas, desde aquele dia, disse quer seria uma pessoa melhor. E Bóreas está convicto que 

será essa pessoa melhor pois   

 
[Eu] sou uma pessoa melhor. Porque o que eu fiz naqueles quarenta anos atrás eu 

não construí. Eu plantei mas não aguei. Eu não tinha...é, passado [voz enfática]. 

Então, eu...eu quero agora um passado. Eu quero poder que minha neta diga “meu 

vô era um homem maravilhoso. Eu quero que meu filho tenha orgulho “Ó pai, 

vem aqui pra casa, pai e tal, não sei o quê”. Eu quero que o mais novo chegue pro 

colégio e diga “eu vou chamar meu pai”, se é dia da profissão. “Meu pai é um 

segurança, eu gosto muito do meu pai e tal”. Então, agora eu quero ter agora essa 

paz. Eu, eu quero ser reconhecido por eles (acréscimos nossos).  
 

É essa visão ampliada que motiva Ítalo Bóreas a seguir em frente e deixar de ser 

aquele Bóreas-machista-antigo-antiquado de antes. Plantar novas sementes e florescer 

relações mais sólidas com aqueles que Bóreas entende como pessoas mais importantes é seu 

intento. Assim como exemplificou, a experiência de contemplar outras paisagens e respirar 

outros ares na viagem em família que fizera recentemente, Bóreas almeja ampliar mais essas 

possibilidades de níveis mais altos de relação com a família. Busca nos filhos uma intimidade 

e um reconhecimento dentro de uma perspectiva de futuro que não tinha anteriormente. 

Interessante que, para visualizar um futuro, Bóreas deseja ter um passado, deixar marcas, ter 

o que contar para seus filhos e neta.  

 

 Antes de prosseguir, precisamos fazer alguns apontamentos teóricos.  

 

Se faz importante localizarmos a produção de subjetividade sob os modos de 

produção do capital, visto que não assumimos identidade como uma categoria ontológica e 

idealista. Antes, a compreendemos como uma produção, localizada e contextualizada na 

materialidade da vida. Por isso, pensamos que a história de Ítalo Bóreas evidencia esse 

constante movimento de busca por emancipação das condições de existência na sociedade 

capitalista na qual vivemos.   

De fato, a formação de identidades está sujeita a políticas de identidade 

materializadas na sociedade capitalista na qual vivemos. E como sabemos, a tudo confere 
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um “ar de semelhança” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 113). Movimentando-se para 

conservar-se e manter a máquina em operação, opera em configurações tão complexas, 

esgarçando ideais de liberdade e direito, perdidos em sua realização. Assim, a realização do 

capital moderno com base na razão cancela suas premissas, tornando a própria sociedade, 

alienação (MARCUSE, 2015). E ainda, as relações humanas nessa modernidade se dão sob 

a égide do capitalismo afetivo, o qual configura uma cultura na qual os discursos e práticas 

afetivos e econômicos moldam-se. Aqui, temos a relação entre “racionalização” e a 

“mercantilização” dos afetos a partir de uma formação social e cultural tangida por saberes 

e por um estilo afetivo terapêutico que lança sobre as relações interpessoais um olhar 

alinhado a demandas mercadológicas (ILLOUZ, 2011). E como Ciampa bem frisou em sua 

argumentação sobre a identidade humana:  

 
O fato de vivermos sob o capitalismo e a complexidade crescente da sociedade 

moderna impedem-nos de ser verdadeiramente sujeitos. A tendência geral do 

capitalismo é constituir o homem como mero suporte do capital, que o determina, 

negando-o enquanto homem, já que se torna algo coisificado (torna-se 

trabalhador-mercadoria e não trabalha autonomamente; torna-se capitalista-

propriedade do capital e não proprietário das coisas). Recorrendo a uma metáfora 

já utilizada anteriormente, o homem deixa de ser verbo para ser substantivo. 

(CIAMPA, 1984, p. 72). 

 

O indivíduo deixa de ser verbo para se tornar substantivo; ou melhor, na realidade 

continua verbo, mas o verbo substantivar -se ... (CIAMPA, 1987, p. 139). 
 

Diante da história de vida apresentada por Ítalo Bóreas-narrador-de-si, 

refletimos que um projeto de identidade pode estar sendo tecido pelo narrador. Esse é um 

movimento que se faz possível na (r)existência e reinvenção de si diante das condições 

impostas no capitalismo, patriarcalismo e sexismo. A partir do questionamento dos lugares, 

cenários, personagens e papéis comuns – sedimentados e tomados como dados – 

“Identidades que se definam pela aprendizagem de novos valores, novas normas, produzidas 

no próprio processo em que a identidade está sendo produzida, como mesmidade de aprender 

(pensar) e ser (agir)” serão possíveis (CIAMPA, 1987, p. 241). Questionar as políticas de 

identidade, reguladoras, é um exercício de resistência à heteronomia.   

Retomemos a primeira fala de Ítalo Bóreas apresentada neste escrito: “Então, eu 

não me conhecia. Hoje eu me conheço mais”, e com ela exemplifiquemos como as políticas 

de identidade operam na produção de masculinidades. Essas políticas possuem um caráter 

regulatório, a partir do qual heteronomia e enquadramentos são reforçados (ALMEIDA, 

2005). Para atender a pressuposição social de masculinidade, Ítalo estabeleceu para sua 

história scripts correspondentes ao lugar social esperado socialmente. A demonstração de 
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agressividade, independência e resolutividade são exemplos disso. E nesta reprodução do 

ideal da masculinidade hegemônica, a autorreflexão fica adormecida. Não conhecer-se 

implica e representações de personagens sem pensar nas consequências que a escolha destas 

traria. O preço alto a pagar é a renúncia de sentimentos, sensibilidade e possibilidades pela 

obediência à expectativa social (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014; SAFFIOTI, 2015). 

Quando Almeida (2005) discute a relação entre autonomia e heteronomia está 

pensando nos grupos subalternos e minoritários, todavia, Bourdieu (2014) e o próprio Ítalo 

Bóreas nos ensinam que até os homens pertencentes ao grupo dominantes e que operam a 

violência simbólica de gênero sofrem em si mesmos o caráter coercitivo das políticas de 

identidade. Não estamos propondo a vitimização dos homens autores de violência, mas 

queremos refletir que estes desenvolvem suas masculinidades em cenários impostos do 

machismo desde a primeira infância. A autonomia é anestesiada quando se estabelece um 

parâmetro masculino que deve ser respondido. E neste processo, indagar sobre a própria 

masculinidade é um tabu, torna-se sinônimo de fraqueza, uma armadilha para meninos e 

homens.  

Entretanto, percebemos que Ítalo Bóreas começa a se perceber neste lugar e a 

questioná-lo. Não é um abandono total dos privilégios e da condição de operador da 

violência, mas consideramos o início de um futuro que já é planejado e desejado, um futuro 

no qual o aprendizado sobre si e os outros, bem como sobre as infinitas possibilidades de 

viver bem com as pessoas ao seu redor.     

Como destaca Ciampa (2002, p.1),  

 
A questão das políticas de identidade de grupos envolve a discussão sobre 

autonomia (ou não), que se transforma para indivíduos em indagações sobre 

autenticidade (ou não) de identidades políticas, talvez refletindo duas visões 

opostas, dependendo de se colocar a ênfase na igualdade – uma sociedade centrada 

no Estado – ou na liberdade – uma sociedade composta de indivíduos.     
 

A indagação sobre liberdade e autenticidade foi algo percebido na narrativa de 

Ítalo Bóreas. O aprisionamento à bebida e aos cenários de mesmice que estabeleceu o fizeram 

trocar personagens anacrônicas por personagens que valiam a pena representar. A 

autenticidade de Bóreas é expressa na mudança de ares. Na experimentação de novos lugares 

e possibilidades com a família.  

À vista de tais reflexões, podemos suscitar, pautados nas reflexões de Connell e 

Messerschmidt (2013), que as masculinidades como expressões que se configuram na ação, 

na prática, as quais são construídas, reveladas e transformadas ao longo do tempo. Uma 
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perspectiva longitudinal, como exposta nesta narrativa pode nos oferecer elementos que 

enfatizem o caráter histórico, transitório e contraditório sobre a construção das 

masculinidades e da própria identidade. E este material de vida humana nos faz reconhecer 

sementeiras de transformação. Além disso, consideramos que um indivíduo nunca é uma 

totalidade, nem integrante de um grupo social apenas. Ítalo Bóreas, por exemplo, 

simultaneamente se apresenta como homem, pai, filho, avô, irmão, marido, amante, 

trabalhador, cidadão, amigo, vizinho, e etc. Ele “expressa o entrecruzamento de distintas 

categorizações e, por extensão, de distintas contradições sociais” (ALMEIDA, 2005, p. 139). 

Neste sentido, o avanço de projetos de identidade sempre se apresenta como fragmento de 

emancipação (CIAMPA, 1987; ALMEIDA, 2005; LIMA 2010).  

 

 Os próximos quarenta anos  

 

“A vida é para mim, está se vendo, 

Uma felicidade sem repouso; 

Eu nem sei mais se gozo, pois que o gozo 

Só pode ser medido em se sofrendo. 

Bem sei que tudo é engano, mas sabendo 

Disso, persisto em me enganar… Eu ouso 

Dizer que a vida foi o bem precioso 

Que eu adorei. Foi meu pecado… Horrendo 

Seria, agora que a velhice avança, 

Que me sinto completo e além da sorte, 

Me agarrar a esta vida fementida. 

Vou fazer do meu fim minha esperança, 

Oh sono, vem!… Que eu quero amar a morte 

Com o mesmo engano com que amei a vida.” 
(Quarenta anos – Mário de Andrade) 

 

“Outros seguirão o meu exemplo, outros me 

superarão e atrevo-me a profetizar que no fim o 

homem será reconhecido como um ser habitado por 

seres múltiplos, incongruentes e autônomos” 

(STEVENSON, 2001, p.39). 
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Figura 15. Anatomia poética III - Fernando, quantas almas sou? 

(Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2016)                   

 

 
Então, tem jeito. Dá tempo (Ítalo Bóreas). 

 

Uma visão de futuro que pode ser compartilhada. Bóreas acredita que, de certa 

forma, sua história de vida está servindo de exemplo para outros mais à frente. “Por mais 

que aquele machista lá da frente não queira dizer ‘Olha ai bichão, olha ai bichão’... [o 

machista dirá] ‘Puta que pariu, o cara conseguiu. Vai dar certo em mim, será é?’ Você mexe, 

você mexe com o cabrinha lá na frente”. Portanto, mexer nos cenários e personagens de sua 

história de vida gera efeitos, dentre estes efeitos está o mexer – ou tocar – outras histórias de 

vida.  

Muitas reflexões de Almeida (2005) sobre políticas de identidade e anamorfose 

tem como exemplos as populações oprimidas e marginalizadas. Entretanto, consideramos 

que tais proposições teóricas podem ser articuladas ao contexto das identidades que se 

estabelecem pela hegemonia e se sustentam pela ordem da opressão e violência. Entretanto, 

para isso, precisamos retomar as ideias de Bourdieu (2014), Ciampa (1987) e quando 

discutem, respectivamente, o estabelecimento da violência simbólica sobre os homens, a 

partir do imperativo “dever-ser” pressuposto aos homens e o estabelecimento das 

identidades como busca por emancipação das condições estabelecidas pela lógica capitalista, 

que é estruturalmente violenta, operando o sexismo e outras formas de opressão.   

Neste sentido, podemos pensar que as identidades estabelecidas nesta 

contradição, e que se expressam a partir da reprodução da violência, sofrem os mesmos 
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processos de heteronomia e enquadramentos, de modos diferentes e a partir de um eixo de 

perpetuação desta lógica de opressão. Refletimos que o tensionamento entre conformidade-

emancipação ocorre à custo desses sujeitos. A “cilada” do privilégio dos homens descrita 

por Bourdieu (2014) e a fetichização da identidade e aparência de não metamorfose, que 

impedem a emancipação que nos fala Ciampa (1987) alumiam que esses sujeitos podem 

buscar um reconhecimento de uma identidade diferente das que lhe foram atribuídas na 

operação da dominação, construída a partir da anamorfose. E assim, consideramos que  

 

A identidade desejada expressa um reposicionamento dos sujeitos frente à imagem 

anteriormente atribuída, a que eles deveriam se conformar. Expressa, neste 

sentido, uma metamorfose dotada de características emancipatórias; as novas 

pretensões identitárias expressam o assumir de uma nova posição de sujeito, uma 

alterização (ALMEIDA, 2005, p. 137). 
 

O questionamento dessas formas de dominação estabelecidos em suas vidas, 

expressa a problematização dos modos como são conhecidos e tratados, em outras palavras, 

como são reconhecidos. E neste processo, Bóreas decide pegar uma câmera e postar nas 

redes sociais um vídeo para sua família. Nele, o narrador deixa expresso uma frase que para 

nós teve muito significado. “[...] eu tinha quarenta anos, então, eu vivi quarenta anos tudo 

o que eu queria. Agora eu vou viver quarenta anos pra minha família e fazendo o bem, o 

contrário, pra ver que se chegar aos oitenta ter o que falar. E também o homem tem que ter 

o que falar”. 

Ítalo Bóreas agora assume a condição de Bóreas-narrador-de-si para afirmar que 

tem desejo. Almeja um futuro construído por uma nova possibilidade narrativa. A vivência 

de uma masculinidade mais flexível e sensível à necessidade de seus próximos, se estabelece 

com a confecção de um passado. Uma história que agora tem orgulho de contar.  

Bóreas deseja chegar aos oitenta anos, poder olhar para trás e perceber que 

plantou valores, relacionamentos e boas ações e ter orgulho desse investimento. A escolha 

por não ter mais vergonha de seu passado se dá, na medida em que, agora pode ser 

reconhecido como sujeito de sua própria história, como pessoa digna de confiança. A 

posição de narrador é implícita na frase “E também o homem tem que ter o que falar”. Uma 

história com conteúdo que possa chegar aos ouvidos de sua neta e demais netos que virão é 

um sonho que Bóreas tem cultivado para si.     

O homem descrito no vídeo postado nas redes sociais é um novo-Bóreas. Um 

Ítalo Bóreas focado na família, nos filhos e na nova vida que tem a construir pela frente. Os 

quarenta anos do narrador foram um marco, na medida em que a partir, desse dia decide que 
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daquele momento em diante seria outro homem, mais sábio e mais calmo. Os erros, ele tem 

consciência que ainda irá cometê-los, afinal, Ítalo Bóreas é um ser humano de carne e osso. 

Entretanto, “tentar toda a vida corrigir pra chegar no melhor pra mim e pro meu, pra minha 

família, pros meus filhos e os meus que estão do meu lado que merecem.”    

Por mais paradoxal que possa parecer aos outros, como o foi para o delegado de 

polícia, Bóreas é grato pelo que aconteceu. Grato por ter sido preso e muito grato por ter 

sido apresentado a uma maneira diferente de viver. Ele viveu quarenta anos de sua vida como 

bem queria, a seu modo, sem medir as consequências. E após um momento de reformulação 

de sua história, decide viver os próximos quarenta anos para a família, os filhos, prezando 

pela boa relação com estes e sua própria qualidade de vida.   

Parafraseando e contextualizando a história de Severina com a história aqui 

narrada lançamos uma reflexão final: Quem é Ítalo Bóreas? Que personagem o representa? 

A resposta é: todas e nenhuma. Ele é o movimento de concretização de si que empiricamente 

se deu pelas personagens; mas, concretamente, ele não é nenhuma personagem (embora seja 

todas): cada uma destas é um momento do todo, do seu movimento, que é ele. Ele é sua 

metamorfose, fundada embora não findada no processo de vida e morte que se segue em um 

movimento progressivo e regressivo (CIAMPA, 1987).  
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EPÍLOGO: POR UM FAZER POLÍTICO 

Figura 16. 🌻 

 

Fonte: Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos, (2017) 

 

Considerando o método e os objetivos propostos, lembramos que essa foi uma 

escrita que buscou tecer relações entre uma narrativa de história de vida de um homem autor 

de violência e os estudos sobre masculinidades em uma perspectiva da Psicologia Social 

Crítica.  Assim como ressaltam Densin; Lincoln (2006, p. 19), esse texto desloca-se “do 

pessoal para o político, do local para o histórico e para o cultural”. Como um texto político, 

se posiciona a partir de uma perspectiva feminista contemporânea e propõe o diálogo entre 

o autor da pesquisa, as autoras e autores que discutem gênero e masculinidades, o homem 

que compartilhou sua história de vida e as leitoras e os leitores do resultado final do trabalho.  

A narrativa de história de vida aqui narrada foi fruto de um trabalho de recortes 

e costuras de fragmentos da história de Ítalo Bóreas, e diante desse trabalho, consideramos 

assim como Ciampa (1987, p. 126) que “o tecido dessas histórias me parece muito bom. Se 

as peças estão bem costuradas é outro problema.” Se fui um bom “tecelão”, como nomeiam 

Lima e Ciampa (2017), consegui apresentar a narrativa de história de vida de Ítalo Bóreas 

para além de uma trama do eu. E ressaltamos que esta é uma análise em um contexto 

específico, não podendo ser generalizada para outros contextos e relações entre homens, 

masculinidades e violência de gênero. Neste sentido, falar em generalização é 

contraproducente visto que a categoria “homens” é uma idealização, não uma realidade.  
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Pensar a história narrada aqui, é pensar a metamorfose em situação – em 

contextos e considerando os cenários produzidos –. E para realizar tal feito precisamos dizer 

algumas palavras a mais, não necessariamente sobre a narrativa em si, mas seus cenários, 

uma vez que a narrativa, como argumenta Butler (2017b, p. 51), sempre será uma narração 

parcial. Esbarramos sempre na limitação da nossa capacidade de narrar pela questão 

temporal e linguística. “Desse modo, o relato que dou de mim mesma no discurso nunca 

expressa ou carrega totalmente esse si-mesmo vivente. Minhas palavras são levadas 

enquanto as digo, interrompidas pelo tempo de um discurso que não é o mesmo tempo da 

minha vida”.   

Concordamos com Bortoli (2013), quando entende que não devemos 

compreender os homens autores de violência como “vítimas”, muito menos como 

“agressores”, mas sim como homens comuns, que transitam por vários territórios, exercem 

várias personagens e que produzem suas masculinidades com base em uma cultura, a cultura 

do machismo, da masculinidade violenta. Mas que, ao mesmo tempo, vivenciam mudanças, 

não só no “ser homem”, mas nos significados e valores das relações sociais e vêm 

construindo a si mesmos, alguns, claro, a partir de relações de não violência com esposas, 

filhos e parentes. O desejo de mudança foi presente na narrativa testemunhada e para que 

esta realidade aconteça, além do movimento subjetivo é preciso pensar em estratégias 

políticas e sociais para a produção de novas subjetividades na ruptura e superação da 

dominação masculina.  

Primeiramente, nos posicionamos enquanto pesquisadores que pensam as 

psicologias sob uma perspectiva da Psicologia Social Crítica. E diante disso, evidenciamos 

a cautela que este momento exige no trato da violência de gênero e o envolvimento dos 

homens no combate a essa violência. No cenário internacional temos em evidência o 

movimento He for She promovido pela ONU Mulheres que organiza uma frente de combate 

a violência de gênero a partir do engajamento de homens e mulheres em campanhas criativas 

e participativas na superação da desigualdade de gênero em suas diversas manifestações. As 

propostas de mudança ativa da campanha têm ganhado os vários países do mundo em 

engajamento e disseminação de novas práticas nas relações de gênero, a partir de campanhas 

virtuais, mobilização de ativistas em ações presenciais, palestras e incentivo a outros modos 

de educação em direitos humanos e igualdade de gênero e propagação de informação sobre 

as temáticas educação, saúde, identidade, trabalho, violência e política (ONU MULHERES, 

2016). 
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Já no âmbito nacional, temos a visibilidade cada vez maior da Campanha 

Brasileira do Laço Branco. Lançada oficialmente no Brasil em 2001, ela é coordenada pelo 

conjunto de ONGs e núcleos acadêmicos promovido pela Rede de Homens pela Equidade 

de Gênero (RHEG) E mantém intercâmbio com a Campanha internacional do Laço Branco, 

coordenada pela ONG canadense White Ribbon Campaing. 

Com o objetivo de sensibilizar, envolver e mobilizar homens pelo fim da 

violência de gênero. Assim, envolve a promoção da equidade de gênero, através de ações 

em saúde, educação, trabalho, ação social, justiça, segurança pública e direitos humanos nos 

diversos espaços, como, escolas públicas, instituições de saúde, empresas públicas e 

privadas, delegacias, juizados e outros equipamentos de Justiça, segurança pública e direitos 

humanos e outros espaços através de atividades como passeatas e atos públicos, oficinas, 

divulgação de material informativo sobre a campanha e sobre a lei Maria da Penha, apoio a 

ações dos movimentos feministas e de mulheres e promoção de eventos culturais (LAÇO 

BRANCO, S/N).  

Experiências como essas promovem a politização dos debates sobre violência de 

gênero e contribuem efetivamente para a mudança gradual, a partir da formação de novas 

relações culturais e educativas das questões de gênero em nosso país. Trazem ao cenário 

público uma discussão que precisa cada vez mais estar nas rodas de conversa e nos diálogos 

entre homens e mulheres, e homens e homens.  

Entretanto, quanto aos trabalhos com homens autores de violência de gênero, ou 

com homens autuados na Lei Maria da Penha, existem alguns apontamentos que precisam 

ser feitos. Em primeiro lugar, nos posicionamos favoráveis às ações que envolvem o trabalho 

em grupos com homens autores de violência, que a partir de um referencial de gênero, 

trabalhem questões sobre cultura do machismo, ação e comunicação violenta, visando a 

promoção de uma perspectiva de igualdade de gênero e cultura de não-violência. Ações 

como estas vêm sendo desenvolvidas por longos anos, em todo o mundo e com grande ênfase 

na América Latina.  

Consideramos o trabalho de coletivos de homens e ONGs ao redor do mundo 

para constatar que iniciativas exitosas têm sido desenvolvidas com homens autores de 

violência de gênero com diferentes enfoques. Mas é preciso olhar criticamente para essas 

formações e tecer algumas considerações para que estas iniciativas não atendam às 

racionalidades punitivas penais e terapêuticas que visem a “reeducação” e “recuperação” 
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individual dissociada de um compromisso em considerar a violência de gênero uma 

produção cultural e social.  

Sobre essa alçada de trabalhos com homens autores de violência de gênero, Lima 

e Büchele (2011) alertam que para o cuidado que deve se ter com as “exportações” de 

modelos de atuação prontos, visto que é preciso dar importância aos contextos e relações 

culturais de cada localidade onde o projeto ou serviço é desenvolvido. Neste sentido, 

lembramos da necessidade de rompimento com a compreensão universalizante do gênero e 

da categoria ‘homens’ (GRIFFIN, 2005; SCOTT, 1995; MEDRADO; LYRA, 2012; 

WELZER-LANG, 2004; BANIN; BEIRAS, 2016).  Neste sentido, é preciso olhar para as 

experiências já estabelecidas, mas não as tomar como métodos a-históricos e dissociados da 

cultura, como se fossem possíveis de serem implantados desconsiderando as particularidades 

locais. Essa postura previne de certa homogeneização e padronização metodológica e 

mobiliza inovações interventivas.   

Alertamos, todavia, para a não adesão aos moldes terapêuticos e 

psicoterapêuticos, tendo em vista que, não se trata de uma problemática subjetiva e 

interiorizada. Estamos diante de relações culturais. É até importante nos posicionarmos   

sobre essa ênfase na interioridade, como práticas alinhadas a um aperfeiçoamento de um 

eixo mercadológico. Como base nas reflexões de Eva Illouz (2011), precisamos olhar com 

mais cautela a produção de demandas psicológicas de uma “linguagem psi” sobre o 

fenômeno de violência de gênero. Talvez seja possível que cada vez mais um mercado de 

“tratamento de homens autores de violência” venha se solidificar, promovendo e propagando 

metodologias das mais diversas orientações epistemológicas que busquem promover a 

“conscientização” dos afetos, a “reprogramação” perceptiva das relações de base violenta e 

o reposicionamento individual o autor de violência para a promoção de novas formas de 

relação mais igualitárias e não-violentas.   

E qual seria essa cautela tão necessária? Diremos que pensar com cautela os 

discursos sobre um Eu é fundamento de um deslocamento crítico sobre a conjuntura 

produtora de subjetividades e relações violentas. Situar a violência de gênero para além 

daquilo que passamos a nomear com a Psicologia de Eu é um exercício de posicionamento 

diante de alianças mercadológicas que a própria Psicologia se aliançou desde o seu bojo.  

O propósito dessa dissertação, portanto, não é subsidiar metodologias de 

atendimento terapêuticos ou psicológicos de homens autores de violência. Entendemos que 

este caminho é raso para atender às necessidades revolucionárias que a superação da 
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violência de gênero exige. Em todas essas páginas que seguiram dialogamos sobre relações 

e discursos que estruturam uma conjuntura social alicerçada no capitalismo, imperialismo, 

sexismo, machismo, racismo, LGBTQfobia e xenofobia. Falamos que essa sociedade – a 

nossa sociedade –, que não opera só uma dessas formas de opressão, mas todas juntas e 

simultâneas, precisa ser questionada e contestada de forma ampla. A história de vida de 

alguém, então, é a manifestação e expressão das subjetividades que anseiam em suas 

dimensões íntimas a emancipação de suas existências para performarem suas possibilidades 

e resistências à sociedade das opressões que captura, orquestra e reproduz incansavelmente 

a lógica dominante.     

Dito isso, fica registrada nossa crítica às práticas discursivas e narrativas que 

incidem imperiosamente sobre a produção e manutenção de um eu dissociado e 

ontologizado. Precisamos combater a institucionalização e mercantilização da 

individualidade, a qual implica em cartilhas, manuais, livros-guia e terapêuticas prescritoras 

de formas de vida. E no fenômeno de violência, isto vem sendo uma saída comumente 

encontrada na elaboração de metodologias, cartilhas, técnicas e teorias com norte terapêutico 

ou psicoterapêutico.   

Como ressalta Illouz (2011, p. 65) a cultura do capitalismo afetivo, transforma 

os afetos em entidades avaliadas, inspecionadas, discutidas, negociadas, quantificadas e 

mercantilizadas. E nestes termos, a administração do eu, promove a criação de um eu 

sofredor, “isto é, uma identidade organizada e definida por suas falhas e deficiências 

psíquicas”, incorporado ao mercado a partir das investidas em “modificação” e “realização” 

deste eu. Nossa aposta, de certo modo está na desidentificação dos afetos. O reconhecimento 

da violência, raiva, angústia, ódio, medo, revolta, como propriedades do eu, do âmago do 

indivíduo também precisa ser questionado como mecanismo solidário às formas de mercado 

no sistema capitalista, o qual produz manejos linguísticos dos afetos, “tornando-os foco de 

estratégias de diálogo, reconhecimento, intimidade e emancipação do eu”.  

A transformação dos afetos – e desafetos – em uma forma de capital se orienta 

por uma racionalidade mercadológica. Processos concomitantes de racionalização e 

mercantilização dos afetos investem na produção de uma “capacidade que o eu tem de 

moldar e ajudar a si mesmo, bem como de se engajar na deliberação e na comunicação com 

os outros”. E é preciso, diante disso, questionar a ideia de ‘autorrealização’ – promessa 

psicológica e política de felicidade – e lançar crítica às práticas que, ao mesmo tempo que 

nos lançou ao conhecimento das profundidades da psique humana e contribuiu para 
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transformar os relacionamentos em entidades quantificáveis e passíveis de atualização, 

reposição e melhor performance (ILLOUZ, 2011, p. 65).   

Entretanto, consideramos que essa racionalidade se instaura e perpetua eixos 

interventivos que não vão além do individualizante, conservando a perspectiva da violência 

de gênero como um fenômeno subjetivo (RIBEIRO; LIMA, 2012; LIMA; BÜCHELE, 

2011). Com essa dissertação buscamos pôr em evidência os diversos cenários produzidos 

em torno da violência de gênero e produção das masculinidades. Deste modo, pretendemos 

contribuir para o rompimento dessa compreensão reducionista, localizada, punitiva e 

ideológica sobre a violência de gênero no Brasil. Ideológica na medida em que 

desresponsabiliza as instituições patriarcais e a ordem de gênero perpetuada na cultura, 

através da educação e das imposições sociais, direcionando explicações e intervenções 

exclusivamente aos sujeitos. Uma atuação a nível estrutural deve ser uma orientação política 

para aqueles e aqueles que lutam pelo fim da violência de gênero, ações sobre “instituições 

patriarcais de grande poder, como o Estado e as corporações capitalistas, mantenedores de 

um cenário de diferenças gritantes de oportunidade e riqueza” (LIMA; BÜCHELE, 2011, P. 

739). E como Angela Davis (2016) recomenda, a união das lutas antiestupro e antisexista à 

luta anticapitalista é urgente para a real superação desses quadros de violência.    

Em segundo lugar, nos posicionamos criticamente às práticas e racionalidades 

que inflem a perspectiva punitiva-prisional como uma alternativa de combate às violências. 

Somando-se às práticas de medicalização da vida, a ordem disciplinar no tocante aos homens 

autores de violência tem amparo na superestimação do sujeito. Como bem descrito por Sousa 

(2014, p.2), em consonância os argumentos de Eva Illouz, todavia por outro viés de análise, 

a ênfase no bem-estar subjetivo, serviu como argumento base para formulações de políticas 

do sujeito.  

A produção de um homo psychologicus em meados do século XX, no qual “os 

fenômenos mentais e emocionais ocupariam lugar central na existência humana em prol do 

aumento de satisfação individual; nada mais estaria em jogo do que um senso de bem-estar 

manipulável”, então, corroborou para a ampla disseminação da noção de risco. Movimento 

este que fomentou a formação de um mercado de seguridade. 

Juntamente com a superestimação do sofrimento psíquico e da satisfação 

imediata das necessidades individuais, além da produção de certa perspectiva vitimizante 

têm contribuído ativamente para judicialização dos conflitos sociais – através de 

mecanismos jurídicos e para-jurídicos –, a judicialização da vida.  
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Neste processo, a assimilação da ideia de risco por discursos sobre segurança, 

passa a exercer uma lógica de causalidade sobre os crimes. A presença ou ausência de um 

sujeito e situação pode evitar o crime. Desse modo, indivíduos e as empresas de segurança 

passam a ser responsáveis pela evitação da violência. E justamente o discurso de violência 

e direitos humanos, que orientou uma maior aclamação pelas medidas penas sobre os crimes 

de violação de direitos. As demandas por castigo têm em sua execução a crença no uso 

positivo da pena contra os violadores.  

A articulação desses vários argumentos e movimentos históricos 

proporcionaram o aparelhamento do Estado e do mercado para compor mecanismos de 

controle social cada vez mais sofisticados. Como Santos (2010a) debate, a assimilação e 

disparidade de tradução do Estado das demandas feministas limitou o enfrentamento da 

violência de gênero a criminalização e punição da prática, sem considerar aspectos mais 

amplos de mudança social e cultural na promoção da igualdade de gênero e superação das 

relações de dominação. Os limites de poder interpretativos das demandas feministas se dão 

na prática por causa da organização das atuações em políticas públicas. A criminalização é 

o aspecto mais visível e exequível dentro desta lógico, logo, foi o mais assimilado e traduzido 

em ação estatal.  

Diante disso, problematizamos aqui a formação de um cenário propício a 

execução penal sobre os sujeitos e a produção de subjetividades punitivo-penais, para as 

quais a vida é impensada fora dos termos controle e castigo. Neste sentido, temos o 

fenômeno de violência de gênero, sua apropriação pelos saberes psicológicos e jurídicos 

como partícipes da consolidação e complexificação de uma sociedade penal. O 

assujeitamento e a penalização não são imposição do Estado, mas se instauram a partir do 

clamor social por mais segurança. E o resultado disso, é a multiplicação de decretos, medidas 

legislativas e regulamentos que giram em torno da manutenção dessa lógica estritamente 

jurídica e centrada no sujeito.  

Desse modo, nos posicionamos pela formação de alternativas subversivas frente 

ao agigantamento da sociedade controle e governo das condutas. A formação ética para além 

do instauro jurídico é possível de ser pensado e necessário se quisermos ampliar as formas 

de reconhecimento de vidas que não sejam pelas vias da medicalização e judicialização das 

mesmas.  

 

Diante da prodigiosa maquinaria de captura das subjetividades, dirigida pelo 

Estado penal atualmente, é fundamental os profissionais dos saberes psi se 
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perguntarem em nome de quê eles vêm sendo convocados a avaliar situações [...] 

Parte-se do princípio de que a postura ética, crítica e reflexiva pode produzir 

condições de criação de novas resistências e, com isso, outros possíveis, sempre 

provisórios (SOUSA, 2014, p. 23).  
 

Neste sentido, faz-se importante suscitar estratégias de prevenção à violência de 

gênero, sem que estas discussões caiam em discursos estritamente de segurança pública 

(MINAYO, 2004; LIMA; BUCHELE, 2008). A compreensão desta violência como 

fenômeno social e cultural é imprescindível para escapar de reducionismos e determinismos 

culpabilizantes dos sujeitos e pouco proveitosos para cunhar transformações sociais efetivas. 

E em terceiro lugar, mas não menos importante, suscitamos a necessidade de 

uma produção de conhecimento sobre as relações entre masculinidades de violência de 

gênero a partir de uma perspectiva de gênero e dialogada com os feminismos.  

Subvertendo a racionalidade do controle e da ordeira adestração à sociedade 

punitiva, precisamos pensar em outras produções de subjetividade que não pelas vias da 

dualidade legalidade/ilegalidade. Contrariando a racionalidade de administração dos afetos, 

precisamos encarar que “não precisamos de homens controlados, nem de homens 

controladores. O que precisamos é atender às necessidades diversas de atenção em saúde [do 

mesmo modo nos campos da educação, cultura, desenvolvimento e socialização e outros] de 

homens e mulheres, de modo específico, porém múltiplo (MORAES; MONTENEGRO, 

2014, p. 62).  

E, para que a argumentação de Rago (2004) possa atingir sua concretização, a 

feminização da cultura em curso precisa atingir termos libertários, solidários e filóginos em 

atenção às relações com as masculinidades. Há feminilidade na masculinidade e vice-versa, 

uma vez que nenhum gênero é “puro” e não relacional (SCOTT, 1995; GARCIA, 1998; 

MEDRADO; LYRA, 2008; LOURO, 2008; CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013). E 

entendemos que a via de condução à essa utopia é orientada pelos feminismos.  

Em termos de produção de subjetividade, precisamos enquanto pesquisadoras e 

pesquisadores em Psicologia social, repensar nossas práticas envolvendo uma perspectiva 

feminista das masculinidades, trabalho com homens e produção de ciência que negue aquilo 

que nos é imposto. Negue e revolucione as noções de identidade, masculinidades e relações 

de gênero. Eu, como homem, branco, nordestino, de classe média, psicólogo, pesquisador 

brasileiro me posiciono reconhecendo que essa identidade pressuposta e imposta pode ser 

subvertida, questionada, tensionada e negada. A existência é devir. 

Aprendemos com Ítalo Bóreas que os homens podem aprender outros modos de 

vida, masculinidades e relações de gênero a partir de outras histórias e experiências de outros 
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homens, quer seja assimilando ou rejeitando. Seguindo o argumento de Rago (2004), nós 

homens – agora falando em implicação e nos dirigindo para parte das pessoas que leram este 

escrito –, precisamos, inspirados nos feminismos, produzir análises críticas, com base em 

nossas condições históricas sobre as masculinidades e possibilidades subversivas dos 

modelos hegemônicos.  

A postura de traidores da supremacia masculina e das relações de gênero 

convencionais é um dos passos para a produção de novas possibilidades narrativas, novas 

produções de subjetividades masculinas e novos sujeitos pós-feminismo36 em termos éticos, 

estéticos e políticos da (r)existência e movimento da afirmação de possibilidades de vida. 

Logo, acreditamos na formação de identidades políticas no campo coletivo através da 

produção e operação de políticas afirmativas de identidades – e aqui lê-se masculinidades – 

alternativas. E como bem conclui Durval Albuquerque Júnior (2013, p. 229) “Para promover 

o respeito ao feminino, em todas as variações, é preciso que na carnação da fala se faça a 

desencarnação do falo. Assim eu falo!”. 

O reconhecimento da vida, direito e liberdade de existência de masculinidades, 

antes, escusas, precisa ser estabelecido. Precisam transitar, fazer-se visíveis e provocar cada 

vez mais desconforto, tensionando o campo social à novas formas de vida, novas 

experiências com as masculinidades. “Trata-se de políticas afirmativas de identidades até 

então reprimidas, marginalizadas, discriminadas, que surgem de movimentos sociais que 

visam mudar situações políticas, sociais e culturais, na busca de uma maior participação na 

sociedade” (ALMEIDA, 2005, p.133). 

Com suporte nesses movimentos, cremos ser possível a criação de formas de 

reconhecimento mais igualitárias das vidas humanas, de suas precariedades e da noção de 

interdependências que a existência humana possui. Afinal, como nos ensina Butler (2006; 

2016), toda vida é precária. O nascimento já é uma condição de precariedade humana. A 

questão é inexistência do seu reconhecimento ou os processos de defasagem epistemológica 

– esquemas de inteligibilidade – que impedem a apreensão das vidas de determinados grupos 

minoritários.  

Entendemos, com base nessas reflexões, que a violência de gênero pode ser 

combatida a partir da subversão dos esquemas de inteligibilidade (BUTLER, 2016, 2017a). 

                                                           
36 Entendemos como Rago (2004, p. 279) que o dito pós-feminismo anuncia movimentos e questões que temos 

que lidar na contemporaneidade que atravessam o feminismo, “entendendo o conceito não como um marco 

temporal que indicaria um tempo depois, implicando um momento pré e um pós, mas a partir da instauração 

de novas configurações nas problematizações e relações que se travam no interior deste movimento.” 



 
 
 

161 

 

 

Subversão esta que intenta destruir os modos de conhecimento de então para promover novas 

versões da realidade, quiçá mais democráticas e igualitárias. De todo modo, é preciso tentar, 

é preciso produzir para sairmos do processo de entropia em que estamos. E como Almeida 

(2005, p. 136) ressalta, 

 
Estaremos frente a modos de alterização da identidade dotados de características 

emancipatórias quando estes processos estiverem associados a alterações no modo 

como os indivíduos se vêm a si mesmos e se percebem no mundo e, também, ao 

modo como eles se posicionam frente a este mundo, reivindicando autonomia e 

reconhecimento. Frente a estas novas pretensões identitárias, as políticas 

regulatórias assumirão um caráter de preservação, de reprodução das identidades 

constituídas, vale dizer, de negação da transformação.    
 

 

Apostamos na construção de novas narrativas, narrativas transgressoras das 

masculinidades hegemônicas (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013) da supremacia 

masculina (RAGO, 2004), do machismo (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014), patriarcado 

(SAFFIOTI, 2015) ou viriarcado (WELZER-LANG, 2004). Seja qual for o termo, sabemos 

contra o que devemos lutar. É preciso apresentar novos termos para compreender e 

reconhecer as masculinidades. Os termos de vivência destas masculinidades não devem ser 

dados a priori, como se fosse possível estabelecer novas regras de vida. Entretanto, as 

condições de reconhecimento das vidas fora da hegemonia precisam ser tensionadas e 

enlanguescidas (BUTLER, 2016). A produção de subjetividades masculinas é efeito desses 

desdobramentos teórico-políticos e culturais dos próprios homens e mulheres – e aquelxs 

que não se reconhecem nestes termos – em seus cotidianos, que estão na fronteira (LOURO, 

2008). O sentido visado é a transformação social em termos de igualdade de gênero e ruptura 

com sistemas de inteligibilidade heteronormativos.   

Dessarte, construir narrativas e possibilitar narrativas com sentidos 

emancipatórios desses termos de vida, implica em mudar os termos da relação. Talvez uma 

pista muito interessante que podemos seguir é a que as teorias queer vêm traçando, 

confundir. Confundir os termos, borrar a naturalização do binarismo e propor desordem 

diante da ordem heteronormativa compulsória (BUTLER, 2016; 2017a; LOURO; 2001). 

Diante dos quadros e cenários apresentados neste escrito, consideramos 

imprescindíveis maiores estudos e articulações entre os estudos de gêneros e as políticas de 

identidade estabelecidas e operadas em nosso tempo. Não consideramos esgotadas as 

possibilidades de compreensão da relação masculinidades-violências e consideramos este 

uma pista possível de ser articulada, assim como faz a filósofa Judith Butler (2016; 2017a), 

a qual considera que as identidades coletiva e individual são efeitos de jogos de saber-poder, 
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os quais limitam as possibilidades de existência humanas, engessando os sujeitos a 

determinados enquadramentos. A autora não nega que no campo político, por vezes, haverá 

necessidade de valer-se de tais significantes identitários, todavia, considera cautelosa a não 

fixação nesses enquadramentos. Desta maneira, a autora organiza suas discussões e 

recomenda que estas aconteçam menos na dimensão das políticas de identidade – enquanto 

pressuposto recurso emancipador – para concentrarem-se nas distribuições diferenciadas de 

reconhecimento das precariedades das vidas humanas como estratégia de luta e resistência 

frente à violência estatal.  

As palavras da autora provocam um deslocamento que merece ser exposto.  

 

Como resultado, nós nos confrontamos com certa fissura ou cisão recorrente no 

cerne da política contemporânea. Se certas vidas são consideradas mercadorias de 

existência, de proteção e passíveis de luto e outras não, então essa maneira de 

diferenciar as vidas não pode ser entendida como um problema de identidade nem 

sequer de sujeito. Trata-se, antes, de uma questão de como o poder configura o 

campo em que os sujeitos se tornam possíveis ou, na verdade, como eles se tornam 

impossíveis. E isso implica uma prática crítica de pensamento que se recusa a 

aceitar sem discutir o enquadramento da luta identitária que pressupõe que os 

sujeitos já existem, que ocupam um espaço público comum e que suas diferenças 

podem ser reconciliadas se tivermos ferramentas adequadas para uni-los. A 

questão é, na minha opinião, mais extrema e exige um tipo de análise capaz de 

colocar em xeque o enquadramento que silencia a pergunta de quem conta com 

“quem” – em outras palavras, a ação compulsória da norma ao circunscrever uma 

vida passível de luto (BUTLER, 2016, p. 232).  
  

Concordamos com Almeida (2005) quando este propõe a criação de um 

pensamento utópico a partir do reconhecimento das identidades como identidade-diferença. 

E esta diferença só existe na relação entre os sujeitos (LOURO, 2008). É preciso criar utopias 

para realizar um projeto de sociedade em bases com novas proposições de democracia, 

igualdade, autonomia e liberdade. Proposições estas que subvertam o lugar comum que tais 

termos já ocupam, e quiçá, novos termos devam ser propostos, haja vista que esses conceitos 

que tomamos hoje por norte são enviesados e esgarçados nas dimensões do capital. Desse 

modo, a aplicação de tais conceitos sem o devido tensionamento pode contribuir para reiterar 

sistemas de exclusão e não-reconhecimento. 

Se faz necessário tensionar esses conceitos, haja vista que, a misoginia, sexismo, 

patriarcado, racismo, as subalternizações étnicas são sistemas possíveis e constituintes de 

modelos societários democráticos vigentes. O estado de autonomização, palco da realização 

da anunciada liberdade do sujeito, não leva em conta os diferentes contingenciamentos – 

cenários estabelecidos nas histórias de vida – e situações a que estes sujeitos estão 

resignados. E por fim, “igualdade” em um modelo de sociedade eminentemente excludente, 
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falocêntrico, branco e colonizador, precisa ser levada numa perspectiva crítica. E assim, a 

proposta de fazemos perpassa por compreensões das masculinidades e relações de gênero 

visando sair do lugar comum do idealismo, pensando em um projeto feminista de sociedade 

que repense as masculinidades hegemônicas que não só permitem, mas subsidiam a 

concepção de uma democracia excludente, de uma autonomia que não leve em conta as 

contingências, e de uma igualdade que suprime e aniquila as diferenças.  

Saindo do particularismo grupal para o questionamento das condições de 

reconhecimento da precariedade das vidas humanas, poderemos pensar em um movimento 

que reconhece cada indivíduo como um outro diferente e com direito de permanecer assim. 

Ultrapassando o horizonte de lutas por políticas de curto prazo, poderemos avançar em lutas 

por políticas de uma vida em comum, que privilegiem a coletividade (ALMEIDA, 2005). 

Uma vez que, nossa preocupação, assim como Lima (2010, p.190) é “o perigo que 

determinadas políticas de identidade oferecem ao fragmentar as diferentes formas de 

preconceito, discriminação, etc. e negar que o problema do negro, da mulher, do índio, do 

adolescente, do louco, etc., é o problema do reconhecimento da dignidade humana, das 

necessidades humanas”. 

Dito isso, nos questionamos quais epistemologias seriam consonantes às 

propostas aqui apresentadas se não os feminismos em própria efervescência da 

desconstrução do sujeito do feminismo e a adesão de pensadoras, pensadores e ativistas 

comprometidos com as masculinidades e todas as implicações possíveis dessa bandeira.  

Considerando os questionamentos aqui levantados, acreditamos que seja 

imprescindível a intensificação das investigações sobre o fenômeno de violência de gênero 

no Brasil, observando os três eixos de análise apresentados por Connell e Messerschmidt 

(2013). Importantíssimo que sejam cada vez mais questionadas, a exemplo do trabalho de 

Boris (2002) e Albuquerque Júnior (2013) as relações culturais do Nordeste na produção de 

masculinidades apoiadas em expressões de violência. Essas análises precisam estar 

conectadas a aproximações das realidades pessoais dos sujeitos. Recomendamos ainda, 

concomitantemente, investigações mais aprofundadas das iniciativas de intervenção junto a 

homens autores de violência de gênero no estado do Ceará e em Fortaleza, uma vez que as 

pesquisas de levantamento não puderam indicar a existência do NUAH, e podem ter deixado 

escapar alguns outros projetos. E se for verificada a inexistência de tais iniciativas, 

recomendamos uma reflexão sobre essas condições que propiciam a impossibilidade de 

ações, já prescritas por Lei e que já demonstraram resultados satisfatórios na luta pela 
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superação da violência de gênero como cerne cultural. Saímos dessa pesquisa enxergando a 

necessidade cada vez maior de investigação sobre a violência de gênero em suas 

manifestações institucionais, materiais e discursivos. Propomos, enfim, a ampliação dessas 

discussões em futuras pesquisas, abarcar outras realidades na cidade de Fortaleza, Ceará e 

seus territórios, correlacionando as questões punitivo-penais e suas operações institucionais 

nesses contextos.  

Essa pesquisa não nos deixou intactos, não passou sem levar muitas coisas e 

deixar tantas outras. Ilesos nós sabíamos que não iríamos ficar, mas a inquietação é bem 

maior na realidade do que o foi na expectativa. Como argumenta Ciampa (1987, p. 241) 

“Assim como, para saber quem alguém é, precisamos perguntar a ele, precisamos nos 

perguntar quem somos. Principalmente quem queremos ser, tendo em vista quem somos hoje 

e quem fomos ontem.”. Perguntar “quem é você” foi fácil até percebermos que o “você” 

dizia muito de “nós”, de um Eu implicado e partícipe da cultura machista e esmagado nesta 

mesma cultura.  
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