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'Cês ganharam presente? 
Aí ele falou ganhei foi tapa na cara hoje 

Falei por que você tomou um tapa na cara? 
Ah, minha mãe deu um tapa na minha cara 

Foi isso que eu ganhei, não ganhei presente não 
Falou assim, ó, bem convicto mesmo 

Aí eu falei assim e por que você tomou um tapa na cara? 
Porque eu xinguei ela 

Mas por que você xingou? 
Lógico, todo mundo ganhou presente eu não ganhei por quê? 

Aí eu fiquei pensando, né, mano 
Como uma coisa gera a outra 

Isso gera um ódio 
O moleque com dez anos tomar um tapa na cara no Dia das Crianças 

Eu fico pensando quantas morte 
Quantas tragédias em família 

O governo já não causou 
Com a incompetência, com a falta de humanidade? 

Quantas pessoas num morreram 
De frustração, de desgosto? 

Longe do pai, longe da mãe, dentro de cadeia 
Por culpa da incompetência desses aí 

Entendeu? 

Que fala na televisão, fala bonito 
Come bem, forte, gordo, viaja bastante 

Tenta chamar os gringo aqui pra dentro 
Enquanto os próprios brasileiros tão aí, ó 

Jogado no mundão 
Do jeito que o mundão vier 

Sem nenhum plano traçado 
Sem trajetória nenhuma, vivendo a vida, só 

E o moleque era mó' revolta', vai vendo 
O moleque revolta' 

E ele 'tava friozão, jogando bola lá, pá 
Como se nada tivesse acontecido, ali marcou pra ele 

Talvez ele tenha se transformado numa outra pessoa aquele dia 
Vai vendo o barato 

Dia das Crianças 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o conceito de masculinidade tóxica 

e buscar compreender a relação entre a violência de gênero e o atravessamento das 

estruturas sociais nos indivíduos e suas subjetividades. A partir disso delineia 

diferentes percepções de masculinidade e reflete acerca das consequências da 

desigualdade de gênero. Também, apresenta formas não violentas de manejo de 

situações da expressão mais extrema da desigualdade de gênero  que é a violência 

de gênero. Para tanto, utilizando o método dedutivo, analisa através de revisão 

bibliográfica as origens das estruturas sociais que fazem parte da dinâmica resultante 

no fenômeno da masculinidade tóxica, e em seguida depara-se com a necessidade 

de ressignificação da masculinidade. Nesta toada, a Justiça Restaurativa apresenta-

se como forma de enfrentamento da violência diante da complexidade do conflito de 

gênero e da insuficiência resolutiva da Justiça Retributiva. Em seguida, delineia os 

pilares da Justiça Restaurativa e apresenta através de revisão bibliográfica e 

diferentes iniciativas que atuam como estratégias de enfrentamento da masculinidade 

tóxica e de resolução dos conflitos derivados deste fenômeno.  

Palavras chave: Cultura da Paz; Justiça Restaurativa; Violência de gênero; Círculos 

reflexivos de homens. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho surge a partir de uma inquietação acerca dos fenômenos 

da masculinidade tóxica e a violência de gênero e a relação destes com a dinâmica 

das estruturas sociais. Para compreender, analisa-se a origem histórica do fenômeno 

da masculinidade, buscando delinear o surgimento da opressão de gênero para que 

seja possível refletir sobre quais formas tomam os estilhaços desse fato que 

atravessam os indivíduos ainda nos dias de hoje e a também a reverberação deste 

marco nas movimentações das estruturas sociais envolvidas nesta dinâmica.  

A partir da definição do marco histórico de Engels em A origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado e o caminho de revisão bibliográfica que atravessa 

Kimmel, Kaufman e Connel, adentra-se no campo da masculinidade e reflete sobre a 

construção histórica deste fenômeno e de quais formas ele se manifesta dando corpo 

às situações de violência de gênero. Durante a investigação acerca da manifestação 

desse fenômeno é possível perceber através de análise de legislação que, 

historicamente, o ordenamento jurídico pátrio reforça a estrutura do poder patriarcal e 

que a Justiça Retributiva, atual instrumento de resolução destes conflitos mostra-se 

ineficaz, incompleta e insuficiente no enfrentamento à violência de gênero, que é um 

conflito jurídico complexo e de raízes profundas. 

Diante disso, surge a necessidade de ressignificar o entendimento da 

masculinidade. Ante a da complexidade dos conflitos jurídicos derivados da 

reprodução dos estereótipos de gênero, demonstra-se a urgência de buscar soluções 

diferentes que não reforcem a violência praticada, e que sejam mais elaboradas para 

serem suficientes na resolução destes conflitos. Ao explorar as possibilidades de 

métodos alternativos e mais completos, através de revisão bibliográfica são 

apresentados os princípios e ferramentas derivados da Cultura da Paz, os pilares da 

Justiça Retributiva e diferentes iniciativas que realizam esse trabalho, que são 

apresentadas no texto. 

No capítulo 2, utilizando-se o método dedutivo, através de revisão bibliográfica, 

analisa-se as origens da masculinidade tóxica, adentrando as origens do Patriarcado 

como estrutura determinante na desigualdade de gênero e s atravessamentos da 
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Família e da Propriedade Privada e a utilização destes elementos para a manutenção 

do capitalismo como sistema produtivo. Em seguida, para explorar a forma que o 

Direito expressa a dinâmica das estruturas encontradas na revisão bibliográfica, foi 

realizada análise de legislação. Ainda neste capítulo, também utilizando o método de 

revisão bibliográfica, adentra-se o universo dos autores como Michael Kaufman, 

Kimmel, Connel, referências na área de masculinidade tóxica, e é investigada a 

necessidade de ressignificar o conceito de masculinidade, diante da violência evidente 

que figura como seu produto. 

O capítulo 3 busca, através de revisão bibliográfica, delinear o conceito de 

cultura da paz e através de dados estatísticos, demonstrar o que foi constatado na 

pesquisa, que é a insuficiência da Justiça Retributiva como forma de solução, ante a 

complexidade dos conflitos de gênero que estão esculpidos nas estruturas sociais. 

Nesta toada, a Justiça Restaurativa irrompe como uma alternativa mais resolutiva e 

aprazível para manejar os conflitos derivados dos efeitos do Patriarcado, e são 

apresentados seus principais contornos através dos seus pilares apresentados 

através de revisão bibliográfica acerca do tema. 

No capítulo 4, através de revisão bibliográfica, apresenta-se iniciativas 

concretas surgidas no Estado do Rio de Janeiro, diferentes da Justiça Retributiva, que 

se propõem a contribuir com a ressignificação da masculinidade e o manejo dos 

conflitos derivados dos efeitos do Patriarcado. Ademais, através de entrevista 

estruturada com o fundador do Instituto Shanti, Leandro Uchôas, apresentam-se os 

caminhos e resultados dos Círculos reflexivos realizados em parceria entre o Instituto 

e o Tribunal de São João de Meriti. Também, através de análise do Relatório do 

Instituto NOOS que sistematiza os projetos que tem como objeto a masculinidade, 

apresenta-se as iniciativas tocadas pelo próprio Instituto NOOS, também pelo SERH 

Serviço de Educação e Responsabilização dos homens Autores de Violência de 

gênero em Nova Iguaçu, além do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no 

Juizado de Violência Doméstica, em São Gonçalo.  

 

 

2. ESTRUTURAS SOCIAIS E MASCULINIDADE TÓXICA 
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A partir da proposta de pensar soluções alternativas para conflitos jurídicos 

derivados da masculinidade tóxica1 foi necessário realizar a investigação das raízes 

do machismo e o caminho percorrido até a expressão mais explícita da violência de 

gênero. 

Nessa investigação foi possível perceber que a desigualdade entre estes 

grupos não é natural, mas posta por uma cultura da violência estatuída pelas 

estruturas de poder e pelos agentes sociais.2  

 

2.1. AS ORIGENS DA MASCULINIDADE TÓXICA 

Para pensar alternativas de manejo e enfrentamento da violência é necessário 

compreender como e quando surgiu a masculinidade tóxica e quais são as suas 

expressões atuais. Engels, em “A origem da família da propriedade privada e do 

Estado”, expõe a construção histórica das instituições fundantes da estrutura social e 

marca a relação entre o surgimento da opressão do sexo feminino pelo masculino, a 

opressão de gênero, e o surgimento da propriedade privada: 

O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o 
desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia; 
e a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo 
masculino.3  

 

Este foi o referencial teórico adotado para a análise da problemática de como 

as estruturas sociais incidem sobre os indivíduos e, consequentemente, sobre as 

relações. Tal escolha é decisiva para o entendimento e modulação das formas de 

enfrentamento e manejo da violência de gênero. Ainda assim, a adoção da 

 
1 O conceito adotado neste trabalho é o de Maria Confort: descrição estreita e repressiva da 
masculinidade que a designa como definida por violência, sexo, status e agressão, é o ideal cultural da 
masculinidade, onde a força é tudo, enquanto as emoções são uma fraqueza; sexo e brutalidade são 
padrões pelos quais os homens são avaliados, enquanto traços supostamente ‘femininos’ – que podem 
variar de vulnerabilidade emocional a simplesmente não serem hipersexuais – são os meios pelos quais 
seu status como ‘homem’ pode ser removido. ‘Alguns dos efeitos da masculinidade tóxica estão à 
supressão de sentimentos, encorajamento da violência, falta de incentivo em procurar ajuda, até coisas 
ainda mais graves, graves, como perpetuação e encorajamento de estupro, homofobia, misoginia e 
racismo. Combinado com o conceito adotado por Sergio Sinay em La masculinidad tóxica, un 
paradigma que enferma a la Sociedad y amenaza a las personas. 
2 SAFFIOTI Heleieth. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo. 2004. 
p.71.  
3 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São Paulo: 
Expressão Popular, 2012, p.87. 



11 

 

perspectiva de que a propriedade privada, que foi posteriormente apropriada por um 

sistema que utiliza para seu aprofundamento e contínua reprodução, divide a data de 

nascimento com o surgimento da violência de gênero, implica na análise das demais 

estruturas para conceber corretamente o que é aa cultura da violência. E 

principalmente, ajuda a entender o funcionamento por trás dos mecanismos e gatilhos 

estabelecidos pelas instituições sociais que possuem ligação direta, recíproca e 

contínua para seu funcionamento e manutenção: família, propriedade privada e 

patriarcado. 

 O antagonismo criado entre homens e mulheres é proveniente da instituição 

do casamento monogâmico4 e esta surge da necessidade da identificação certeira e 

indubitável dos laços de paternidade, pois os filhos, supostamente produtos dos 

casamentos, devem posteriormente ser enquadrados no papel social de herdeiros, 

para a garantia da transmissão da propriedade dos bens deixados por seu genitor 

após seu falecimento. Esta dinâmica é fundamental para a manutenção da 

propriedade privada e atualmente do sistema que se apropriou desta dinâmica, o 

capitalismo. Tal dinâmica possibilita que apenas os homens possam deter 

propriedade sobre os bens, relegando as mulheres ao papel de reprodutora e 

cuidadora. Apesar de serem as responsáveis pela importante tarefa reprodução e 

cuidado dos seres que mais tarde tornam-se força de trabalho e multiplicadores do 

patrimônio da família, não são valorizadas ou detentoras de propriedade, o 

proprietário e chefe da família ainda é o homem. Isso demonstra a clara hierarquia 

existente entre homens pais, os homens jovens e as mulheres. 

Aliás, a dinâmica do casamento monogâmico é tão crucial para o 

funcionamento social que usa como base a transmissão da propriedade privada que 

foi incluída enquanto normativa no emblemático Código de Napoleão, conforme 

apresenta Engels: 

No melhor dos casos, a certeza da paternidade baseava-se agora, como 
antes, no convencimento moral, e para resolver a contradição insolúvel o 
Código de Napoleão dispôs em seu artigo 312: "L'enfam conçu pendam le 
mariage a pour père le mari". ( "O filho concebido durante o matrimônio tem 
por pai o marido:”). 5 

 

 
4 Idem 
5 Ibidem 
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Antes do estabelecimento da concepção do homem e mulher como seres 

pertencentes a diferentes grupos sociais, existiam outras formas de organização 

social diferentes da família monogâmica que não possuíam como pressuposto a 

dominação masculina. As citadas por Engels nesta obra são: a família consanguínea, 

a família punaluana e a família sindiásmica, que não correspondem ao padrão de 

estrutura patriarcal, mas possuem uma dinâmica matrilinear. 

A existência e registro de outras possibilidades de organização da família, 

diferentes da forma da monogamia, explicita que a desigualdade entre gêneros não é 

natural e afasta a possibilidade de adoção de uma perspectiva biológica do conceito 

de gênero. A identidade masculina ser reduzida ao papel de detentor de propriedade 

e a identidade feminina de simples reprodutora e cuidadora deixa de ser percebido 

enquanto uma determinação biológica, pois em outras formas organizativas isso não 

acontecia. Portanto, é perceptível que os papéis sociais são construídos de acordo 

com as necessidades de manutenção do Capital, logo, percebe-se que em uma 

sociedade que não fosse baseada na transmissão e manutenção da propriedade 

privada, não seria necessário que homens e mulheres reproduzissem esses papéis 

sociais limitados de provedor e reprodutora, e seria possível pensar novas alternativas 

de organização social. 

 Cronologicamente, as formas organizativas supracitadas abordadas por 

Engels em sua obra passam por uma evolução histórica até o estabelecimento da 

estrutura da família monogâmica como referência. Esta consolidação figura como 

ponto de virada que concretiza a desigualdade entre os gêneros, solidifica os laços 

conjugais e condiciona o rompimento destes laços à vontade masculina, submetendo 

as mulheres ao desejo e vontade dos homens de mantê-los. Portanto, dando poder 

ao homem e retirando a autonomia da mulher. 

Além de ser a expressão mais extrema da divisão social do trabalho, que 

antes eram exercidos igualmente por ambos os sexos, já que nas outras organizações 

familiares a mulher não estava confinada no lugar do trabalho reprodutivo e do 

cuidado, porque estas funções eram exercidas por toda a comunidade, e o homem 

não se reduzia ao papel de provedor daquele núcleo familiar, visto que o provimento 

era obtido através do trabalho coletivo de toda comunidade. Antes do 

desenvolvimento da agricultura, da caça e do fogo, quando a humanidade era 
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nômade, não havia divisão sexual do trabalho. Apesar das mulheres serem as 

responsáveis por gerar novos seres humanos, até durante a gravidez ou no puerpério, 

continuavam exercendo as atividades para prover para a comunidade, como coletar e 

trabalhar e o cuidado era papel de todos.6 

É relevante destacar que a família monogâmica reduz a mulher a esta função 

do trabalho reprodutivo, diversas vezes nomeado até mesmo de trabalho feminino, 

além de afastá-la de qualquer forma de vida pública. E enxota o homem do lugar de 

cuidado e o enquadra tão somente na função de provedor. Embora haja noção do 

senso comum de que as mulheres passaram a desempenhar trabalho depois da 

inserção das mesmas no mercado de trabalho, tal noção não condiz com a realidade, 

porque as mulheres sempre trabalharam e desempenharam funções primordiais para 

que a máquina produtiva estivesse em movimento, que é o trabalho de reprodução e 

cuidado da força de trabalho.7 

É notável que a monogamia é peça chave na dinâmica de funcionamento 

oficial da estrutura de perpetuação da propriedade privada8, posteriormente, 

aproveitada pelo capitalismo. Entretanto, é primordial o entendimento que a mesma 

não possui relação com o amor romântico, ou o amor sexual e que, portanto, não 

prima pela satisfação das necessidades humanas básicas e que por isso tem como 

consequência figuras sociais que subvertem a lógica oficial do funcionamento da 

estrutura que nunca foi, desde o seu princípio, completamente desempenhada ou 

aceita por nenhum dos gêneros. 

Nesse sentido, faz-se necessário destacar as contradições que coexistem 

com esse modelo, que são apontadas por Engels como: o heterismo e o adultério. 

Sendo o primeiro a infidelidade quando praticada pelo homem e o segundo quando 

praticada pela mulher.9 Deve-se destacar também a grande diferença em relação à 

aceitação social quando ocorrem esses fenômenos: 

 
6 NARVAZ, Martha G.; KOLLER, Silvia H. Família e patriarcado: da prescrição normativa à 
subversão criativa. Psicologia & Sociedade. ano.18, n 1, 2006. 
7 SAFFIOTI, Heleieth. Quem tem medo dos esquemas patriarcais de pensamento?. Crítica Marxista 
nº 11, 2000. p. 71-75. 
8 TOLEDO, Cecília. Mulheres: o gênero nos une, a classe nos divide. 2ª. ed., Série Marxismo e 
opressão). P. 47. São Paulo: José Luís e Rosa Sundermann. 2003.  
9 SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mitos e realidade. Rio de Janeiro: Rocco. 

1979. 
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O heterismo é uma instituição social como outra qualquer, e mantém a antiga 
liberdade sexual... em proveito dos homens. Embora seja, de fato, não 
apenas tolerado, mas praticado livremente, sobretudo, pelas classes 
dominantes, ele é condenado em palavras. E essa reprovação, na realidade, 
nunca se dirige contra os homens que o praticam e sim, somente, contra as 
mulheres, que são desprezadas e repudiadas, para que se proclame uma vez 
mais, como lei fundamental da sociedade, a supremacia absoluta do homem 
sobre o sexo feminino. 

 

 

Também é necessário destacar a reação institucional em relação à ocorrência 

destes fenômenos. Mesmo que a falência da monogamia e a secular existência das 

relações extraconjugais sejam fatos seculares, historicamente existe uma violenta 

repressão aos corpos das mulheres que subvertem a essa regra social, ou qualquer 

expressão que destoe do papel social feminino. Sendo uma das expressões mais 

exponenciais desta reação institucional a Santa Inquisição10. Já a infidelidade 

masculina é vista como parte integrante da família monogâmica, inclusive 

normatizada, como demonstra Engels nesse excerto: 

 

Agora, como regra, só o homem pode rompê-los e repudiar sua mulher. Ao 
homem, igualmente, se concede o direito à infidelidade conjugal, sancionado 
ao menos pelo costume (o Código de Napoleão outorga-o expressamente, 
desde que ele não traga a concubina ao domicílio conjugal), e esse direito se 
exerce cada vez mais amplamente, à medida que se processa a evolução da 
sociedade. Quando a mulher, por acaso, recorda as antigas práticas sexuais 
e intenta renová-las, é castigada mais rigorosamente do que em qualquer 
outra época anterior. 

 
 

Apesar das diferenças citadas, ambos os fenômenos são reflexos do 

adoecimento dos sujeitos dentro um sistema que prima pela manutenção da 

propriedade privada em detrimento das necessidades humanas básicas11 e que tem 

como consequência uma horda de indivíduos infelizes por razões estruturais e 

repetitivas. Para exemplificar, podem ser destacadas como figuras comuns derivadas 

dos efeitos desta estrutura a mulher abandonada e o marido corneado: 

 

 
10 FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 
2017. 
11 ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não violenta: Técnicas para aprimorar 
relacionamentos pessoais e profissionais. São Paulo: Ágora, 2016. 
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Com a monogamia, apareceram duas figuras sociais constantes e 
características, até então desconhecidas: o inevitável amante da mulher 
casada e o marido corneado. Os homens haviam conseguido vencer as 
mulheres, mas as vencidas se encarregaram, generosamente, de coroar os 
vencedores. O adultério, proibido e punido rigorosamente, mas irreprimível, 
chegou a ser uma instituição social inevitável, junto à monogamia e ao 
heterismo. No melhor dos casos, a certeza da paternidade baseava-se agora, 
como antes, no convencimento moral, e para resolver a contradição insolúvel 
o Código de Napoleão dispôs em seu artigo 31212. 

 

A figura da mulher abandonada é amplamente explorada pela psicanálise13 

em exemplos como: a mulher neurótica, a mulher histérica, e suas demais variações. 

Sendo possível perceber que apesar da violência estrutural incidir nos homens e 

mulheres de forma diferenciada, com diferentes expectativas, padrões de perfomance 

e comportamento, afetam as estruturas psíquicas em ambos e criam um adoecimento 

padrão pela necessidade constante de cumprimento do papel social imposto: 

 

 
Freud ouviu a crise entre as mulheres e a feminilidade e entendeu que a cura 
de suas histéricas equivalia a remetê-las de volta a esta mesma feminilidade 
da qual elas já se desajustavam, em função da própria multiplicidade de 
discursos e possibilidades de escolha surgidas na modernidade. Assim, se 
produz que: para a psicanálise, feminilidade acaba sendo equivalente a 
histeria, e há uma valorização da mulher histérica como aquela que sabe 
manejar a mascarada da feminilidade e colocar-se na posição feminina frente 
ao homem. 

 

 

Eis que desse processo histórico exposto através do marco teórico escolhido 

surge o patriarcado, definido por Saffioti como “o sistema de relações sociais que 

garante a subordinação da mulher ao homem.” 14 

Destaca-se o produto deste processo histórico não só subordina a mulher ao 

homem, mas também os jovens aos homens mais velhos15e concede maior valor às 

atividades exercidas por homens, ou seja, a dominação ocorre no campo político, 

 
12 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São Paulo: 
Expressão Popular, 2012. 
13 KEHL, Maria Rita. Deslocamentos do feminino I. 2. ed. - Rio de Janeiro: Imago, 2008. P. 267. 
14 SAFFIOTI, Heleieth I.B. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. Coleção Polemical. 
15 NARVAZ, Martha G.; KOLLER, Silvia H. Família e patriarcado: da prescrição normativa à 
subversão criativa. Psicologia & Sociedade. ano.18, n 1, 2006. 
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social e econômico.16Apesar da existência de teorias17 que afirmam que o Patriarcado 

foi ultrapassado pelos avanços sociais obtidos através da luta dos movimentos 

feministas, ainda hoje existem políticas institucionais e dados sólidos que reconhecem 

a desigualdade de gênero18 e trabalham para combatê-la. 

Historicamente, como anteriormente citado o Código de Napoleão que 

cristalizava e normatizava a dominação masculina em lei que agia como instrumento 

de perpetuação da desigualdade de gênero, o Brasil também possui diversos marcos 

normativos que demonstram a desigualdade entre gêneros reforçada pelo 

ordenamento jurídico pátrio. Foi apenas com o advento da Lei Maria da Penha que 

essa concepção mudou, entretanto, antes disso, além do próprio cotidiano violento e 

a cultura da violência, existiam leis, principalmente relacionadas ao instituto da família 

que reforçavam esse papel de superioridade do homem pela mulher e reforçava os 

papéis sociais do Patriarcado. 

É possível notar a conotação imperialista e colonialista dessas leis que 

reforçam a cultura da violência, como por exemplo, as Ordenações Filipinas  que foi a 

legislação portuguesa que vigorou no Brasil até a publicação do primeiro Código Civil 

em 1916. Esta legislação foi um marco de implantação do patriarcalismo brasileiro , a 

mulher era tida como incapaz e o referencial do papel social feminino era Nossa 

Senhora, como base a castidade, o pudor, severidade, além de ser responsável pelo 

trabalho doméstico e de cuidado. Já o papel social masculino era o do homem chefe, 

pai e senhor, forte e destemido e que deveria impor sua lei e ordem sob sua 

propriedade . Destaca-se que a família era tida como a esfera privada e, portanto, de 

propriedade deste homem e a mulher era sujeita a esse poder, primeiro ao do pai, 

enquanto filha, e depois ao do seu marido, enquanto esposa. 

O dispositivo normativo avalizava e até incentivava a violência doméstica, por 

exemplo, o Livro V, Título 36, § 1°, isentava de pena aqueles que ferissem suas 

mulheres com pau e pedra ou as castigassem desde que moderadamente. Além 

disso, concedia aos maridos o direito de matar suas esposas  em caso de adultério, 

bastando o mero rumor. 

 
16 Idem 
17 Ibidem 
18 HARAWAY, Donna. “Gênero” para um dicionário marxista: a política sexual de uma palavra. 
Cadernos Pagu. 2004: pp. 201-246 
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Outro exemplo em que o Estado, com a expressão do ordenamento jurídico 

reafirma os valores do Patriarcado, é no Código Criminal de 1830 que regia em 

conjunto com a Constituição de 1824 que normatizava a igualdade formal. Entretanto, 

o adultério que é fato jurídico extremamente ligado aos valores da família e 

consequentemente do patriarcado, seria punido quando praticado a qualquer 

circunstância pela mulher, além de ser socialmente muito mais criminalizado, em 

razão de a traição praticada pela mulher ser muito mais um rompimento de 

paradigmas que quando praticado pelo homem. Mas, o próprio ordenamento jurídico 

relativiza as circunstâncias do crime de mesmo tipo, mas quando praticado por 

indivíduo do sexo masculino, no qual só era aplicada punição caso o relacionamento 

diverso do marital mantido, fosse praticado de forma estável e pública e isso se deve 

a maior reprovabilidade social do desrespeito à instituição social do casamento 

praticada pela mulher. 

A consolidação dos direitos civis, rascunhada por Teixeira de Freitas, apesar 

de não ter sido implementada possuía um artigo que dava direito ao homem casado 

de requerer diligências à polícia, em caso de ser necessário obrigar a sua esposa a 

coabitar, resguardando a superioridade do homem sobre a mulher e garantindo o 

poder do marido como chefe da unidade conjugal. 

No Código Civil de 1916 é reafirmado o papel social do homem enquanto 

chefe de família responsável por todos os poderes e responsabilidades legais do seu 

núcleo familiar: a representação legal dos membros da família, a administração dos 

bens, a fixação de domicílio, autorizar a mulher a trabalhar, portanto é reafirmado o 

papel feminino enquanto incapaz. Apesar de também ter sido neste dispositivo que 

houve o reconhecimento da existência da violência doméstica e a possível indicação 

dela como fator que implicasse a separação, nos casos de ainda era vista como 

prioridade a manutenção desta em vez da integridade física e bem estar do 

relacionamento . Em caso de tentativa de homicídio ou maus tratos cabia ao Juízo 

pesar a gravidade do ocorrido em face da importância de manutenção do casamento. 

Os maridos que outrora estavam autorizados pelo Estado a maltratar e 

assassinar suas esposas, a partir da entrada em vigência do Código Criminal de 1830 

esse fato não era mais normatizado e passível de pena. Entretanto, foi implementada 

a figura de atenuantes, popularmente conhecidas como crimes da paixão ou crimes 
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passionais, em que era alegado que o homem agia em legítima defesa da honra. Mais 

uma vez validando institucionalmente a violência praticada por homens com base nos 

valores patriarcais, a violência é apresentada como forma de proteção a dignidade da 

família e a honra. Inclusive sobre uma perspectiva patologizante e biologizante que 

defendia que a violência era parte integrante do fato de ter nascido em um corpo 

masculino, ou seja, não era possível agir diferente em razão da própria natureza 

masculina. 

Após a movimentação de juristas e do movimento feminista inconformados 

com a validação da violência contra a mulher, no Código de 1940 em seu artigo 28 

previu expressamente a desclassificação das atenuantes de emoção e paixão. 

Entretanto, na via judicial, foi construída tese de que o homem agia violentamente em 

legítima defesa de sua honra, consequentemente mostrou-se necessário na instrução 

do julgamento demonstrar a honorabilidade do indivíduo que precisava ser defendida 

e também a infidelidade da esposa. O dispositivo acirrava ainda mais o poder 

masculino, mas também passava a ser relativo esse lugar de poder, visto que alguns 

homens poderiam ser julgados como honoráveis e outros não, ficando claro que este 

lugar extremo de poder e autoridade não era privilégio de todos os homens, mas 

somente de alguns. Esta medição da honra do indivíduo era feita através da avaliação 

de seu trabalho, do seu valor social e da necessária fidelidade à companheira , sendo 

que os fatores de raça e classe influenciavam muito nas análises referentes ao 

julgamento da honra do homem, visto que os grupos marginalizados e menos 

privilegiados socialmente eram desprovidos prestígio social em julgamento. 

O Código Penal de 1940 também estabeleceu como agravante a violência 

acontecer no âmbito doméstico, com indivíduos que moram juntos, ou de 

hospitalidade. Mas não falava estabelecia o limite de gênero feminino, ignorando a 

realidade de que a violência era praticada em razão da estrutura de dominação criada 

pelo patriarcado. 

Sendo afastada somente em 1991, quando o STJ no REsp 1517/PR  

desconsiderou a tese, alegando que a honra é pessoal, privada e intransferível, não 

havendo possibilidade de ferimento a honra conjugal, pois esta não existe . A demora 

em reconhecer a violência contra a mulher nos atos violentos que supostamente são 

praticados para proteger a integridade da família pode ser percebidos como um 
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produto da importância e relevância da família como peça chave no patriarcado e no 

funcionamento do sistema de produção do capital. Portanto, o processo de 

reconhecimento da violência anteriormente legitimada pelo Estado é tardio e implica 

na identificação da mulher como um ser humano igual e não inferior ao homem.  

Entretanto, essa igualdade dentro da instituição do casamento só foi 

reconhecida com o implemento de uma Lei extremamente controversa que foi o 

Estatuto da Mulher Casada, Lei nº 4.121, de 1962, que estabeleceu a função da 

mulher casada como colaboradora do casamento, suprimindo o anterior lugar de 

relativamente incapaz.  

Ainda sobre a justificação do ordenamento jurídico dos papéis sociais, foi 

apenas na Lei do Divórcio, Lei no. 6.515, de 1977, que o homem deixa de ser 

legalmente considerado o único provedor da família. Apesar de as mulheres já 

poderem trabalhar, em grande parte a renda provinda deste trabalho não era tida 

como a principal, mas como complementar. E inclusive o trabalho feminino por vezes 

era mal visto e estereotipado como sinônimo de pobreza e fracasso do homem chefe 

da família que não estava cumprindo seu papel de provedor . Além disso, 

proporcionou a possibilidade de rompimento do ciclo de violência através do divórcio, 

reconhecendo que o bem estar dos indivíduos pode e deve se sobrepor à conservação 

da instituição do casamento. 

Outro fato que demonstra ainda mais a proteção exacerbada da instituição do 

casamento e da família é a demora em descriminalizar o adultério, pois foi apenas em 

2005 que o adultério, tipo penal que expressa o patriarcalismo e era aplicado de forma 

extremamente desigual, deixou de configurar crime, com o advento da Lei 11.106, de 

2005. 

A ação do Estado como mediador e coibidor da violência de gênero só foi 

instituída como previsão normativa na Constituição Cidadã em 1988, no seu art. 226, 

§ 8º: “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”, 

quando passou a ser dever do Estado. 

A Lei 9099 em 1995 instituiu os Juizados Especiais Criminais (JECRIM) para 

processar crimes de menor potencial ofensivo e como historicamente a violência 
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contra mulher sempre foi analisada sob uma perspectiva pouco criminalizada e 

socialmente aceita, principalmente por ir de encontro com os valores da masculinidade 

hegemônica , os casos de lesão corporal, ameaça, difamação, vias de fato, injúria, 

passaram a ser encaminhados através dessa via. Entretanto, em razão das penas do 

Jecrim serem pagamento de cesta básica e serviço comunitário, além de também 

pouco específicas para os casos de violência contra mulher, entendeu-se que tal 

tratamento culminava na banalização da violência de gênero. 

Tal fato levou o movimento de mulheres a realizar movimentação política para 

que tal violência fosse manejada de forma mais adequada, o resultado foi a Lei 

10788/2003 que definiu em lei o conceito de violência contra a mulher e determinou a 

articulação de rede em torno dos serviços públicos e privados de saúde para acolher 

tais mulheres que passassem por esta situação, mas não mudou em nada a forma 

como os homens que praticaram a violência fossem impactados pela lei. Por isso, foi 

realizada também alteração no tipo de lesão corporal através da Lei n° 10.886, de 

2004, que criou o tipo de violência doméstica que é configurado de acordo com as 

circunstâncias do fato, como, por exemplo, a violência ser praticada contra: 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou 

tenha convivido, ou, ainda, de coabitação ou de hospitalidade. Também foi proposta 

como manejo a majoração da pena dos agentes, entretanto não foram suficientes para 

prevenção da violência ou na assistência prestada aqueles acometidos por esse 

crime. 

Entretanto, essas mudanças não foram efetivas para a diminuição dos casos 

de violência contra a mulher, principalmente porque a punição era medida de 

enfrentamento da situação individual e a punição não era o suficiente para o 

enfrentamento de um problema que é comunitário e muito maior do que os casos 

individualizados. 

A recente Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW) é marca da existência de tal questão na 

atualidade, de 1979 e em voga desde 1981, é o primeiro documento que reconheceu 

internacionalmente os direitos humanos da mulher19, foi assinado por 64 países. No 

 
19 CONVEÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 
MULHER. Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 18 de fevereiro de 1979, entrou em 
vigor em 3 de setembro de 1981. Assinada pelo Brasil, com reservas, em 31 de março de 1981 e 
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Brasil, anterior a isso havia pouco avanço normativo em relação a garantia de direitos 

para as mulheres, em 1916, no Código Civil, a mulher casada só poderia trabalhar 

com a autorização do marido; em 1934, na Era Vargas, com a Nova Constituinte foi 

regulamentado o voto feminino; já em 1941, ainda na Era Vargas, com a 

implementação da CLT, o trabalho feminino foi regulamentado; em 1962, em alteração 

no Código Civil, mulheres passaram a poder trabalhar sem a necessidade de 

autorização de seus maridos.  

 

Um avanço mais palpável foi obtido entre 1988 e 2002, com a promulgação 

da Constituição Cidadã e do Novo Código Civil, é uma observação importante acerca 

da linguagem nessas normativas, como por exemplo: a substituição do pater poder, 

poder do pai, pelo pater familiae, que adequa a igualdade de poder entre os membros 

responsáveis pela família; além disso, também foi substituído alguns termos a fim de 

diminuir a linguagem androcêntrica que reforçava os papéis sociais historicamente 

determinados femininos e masculinos como a expressão todo homem ser substituída 

por toda pessoa. Nesta ocasião, foi possível a consolidação dos direitos das mulheres 

e igualdade entre gêneros dentro do poder familiar, obviamente a instrução normativa 

traz diretrizes de um horizonte a ser buscado através das políticas públicas. 

 

De acordo com o prefácio da CEDAW, assinado do documento assinado por 

Silvia Pimentel, os direitos das mulheres ainda estão longe de serem alcançados de 

forma plena. Uma demonstração disso foi o caso emblemático que deu origem a Lei 

Maria da Penha20, dispositivo legal que é a expressão do reconhecimento e 

comprometimento com o combate à violência de gênero contra as mulheres21 no 

 
ratificada, com reservas, em 1º de fevereiro de 2984, entrou em vigor em nosso país em 2 de março de 
1984. Em 22 de junho de 1994 foi ratificada sem reservas. Texto publicado no Diário do Congresso 
Nacional em 23 de junho de 1994. Disponível em <https://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2013/03/convencao_cedaw1.pdf> 
20 BRASIL. Lei n° 11.340, de 7 de Agosto de 2006. (Vide ADI nº 4424) Cria mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, 
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial da União - 
Seção 1 - 8/8/2006, p.1. 
21 TELLES, Maria Amélia de Almeida. Breve História do Feminismo no Brasil. Coleção Tudo é 
História. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1993. 
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Brasil. Vale lembrar que esta lei22 surge em 2006, a partir de uma condenação do 

Estado Brasileiro em Tribunal Internacional em razão de omissão em caso de violência 

contra a mulher que nomeia tal Lei Brasileira, por descumprimento de tratado 

internacional que assinava o Brasil, a Convenção Interamericana para Punir e 

Erradicar a violência contra a mulher de 1994 e ratificada no Brasil em 1995.  

Entretanto, conforme o Relatório 54/01, o Brasil violou os direitos, as garantias 

judiciais e a proteção judicial no caso Maria da Penha, configuração clara que um 

padrão discriminatório que avaliza a violência contra as mulheres. Após a publicação 

do relatório, em 2002, o órgão internacional recomendou a implementação de lei 

específica para o enfrentamento da desigualdade de gênero no Brasil, recomendação 

esta que foi seguida com a criação do dispositivo normativo 11.340 de 7 de agosto de 

2006, também chamado de Lei Maria da Penha.  

Esta reconheceu a violência de gênero contra as mulheres como a expressão 

mais drástica da desigualdade de gênero, similar a noção apresentada por Marilena 

Chauí: 

 

A conversão de uma diferença e de uma assimetria em uma relação 
hierárquica com fins de dominação, exploração e opressão. Isto é, a 
conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade entre superior e 

inferior.23: 

 

Além disso, foi através da construção coletiva do dispositivo que criou 

estratégias de manejo de situações concretas, envolvendo o Sistema Único de Saúde 

e teceu redes de políticas públicas buscando a proteção integral a vida e a garantia 

dos direitos desta mulher. Tratando finalmente a violência como problema a ser 

enfrentado coletivamente e não apenas através da figura de coerção social que é o 

Direito Penal. 

 
22 MATOS, Myllena Calazans; CORTES, Iáris. O Processo de Criação, Aprovação e Implementação 

da lei Maria da Penha. In: CAMPOS, Carmem Hein de. (Org.) Lei Maria da Penha: comentada em uma 
Perspectiva jurídico-Feminina. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
23 CHAUÍ, Marilena. Participando do Debate sobre Mulher e Violência. In: FRANCHETTO, Bruna; 
CAVALCANTI, Maria Laura V.; e HEILBORN, Maria Luiza (org.). Perspectivas Antropológicas da 
Mulher 4, São Paulo, Zahar Editores, 1985. 
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Um dos consideráveis avanços propostos por esse dispositivo normativo são 

as propostas alternativas para solução da desigualdade de gênero, baseados em três 

pilares que são: a prevenção, a proteção e a punição. Apesar de, o terceiro ser o mais 

amplamente difundido, é importante ressaltar a importância da inclusão da prevenção 

enquanto braço inserido dentro dos aparelhos de educação, para que se discuta sobre 

os papéis sociais de gênero impostos através da cultura da violência que são 

naturalizados, portanto não são vistos. 

Ademais, a grande mudança que mudou a perspectiva acerca do fenômeno 

da violência de gênero foi a percepção de que o ápice da violência que é a agressão, 

o abuso, as condutas previstas na Lei Maria da Penha, são apenas a ponta do iceberg 

em uma estrutura de produção que é baseada na dominação masculina para garantir 

o bom funcionamento da máquina do Capital. Este produto da estrutura de 

desigualdade de classes conduz o indivíduo em direção à violência e demonstra não 

só a crise da masculinidade hegemônica24, mas também a crise sistema produtivo 

capitalista que reforça a cultura da violência. 

Apesar do grande avanço na esfera jurídica, a realidade concreta é de 

existência Patriarcado que ainda possui como consequência a desigualdade por 

gênero e em sua expressão mais agressiva a violência contra as mulheres, embora 

entendido por alguns teóricos como uma reinvenção daquele apresentado por Engels, 

na forma de patriarcado moderno25 ou contemporâneo26, com formas de opressão 

multifacetadas que ainda correspondem aos papéis sociais27 patriarcais, 

heteronormativos e que subalternizam a figura da mulher. 

São papéis sociais patriarcais criados dos estereótipos da divisão sexual do 

trabalho derivados da instituição familiar; o papel da mãe referente ao papel da mulher 

colocada no lugar de cuidado e o papel do pai enquanto provedor do lar. 

 

 
24 SOUZA, David Emmanuel da Silva. O futuro da política sexual no Brasil após o fortalecimento 
dos estudos de masculinidades. Niterói, 2017. 140 fls. Dissertação (Mestrado em Direito e 
Sociologia) – PPGSD, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
25  PATEMAN, Cecília. O contrato sexual. Rio: Paz e Terra. 1993. 
26 MACHADO, Lia Zanotta. (2000). Perspectivas em confronto: relações de gênero ou patriarcado 
contemporâneo? In: Sociedade Brasileira de Sociologia (Ed.) Simpósio Relações de Gênero ou 
Patriarcado Contemporâneo, 52ª Reunião Brasileira para o Progresso da Ciência. Brasília: SBP. 
27 NARVAZ, Martha G.; KOLLER, Silvia H. Família e patriarcado: da prescrição normativa à 
subversão criativa. Psicologia & Sociedade. Ano 18, n 1, 2006. 
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O papel social da mulher resumido na performance da maternidade e 
qualquer falha nesta performance é culpa única e exclusiva da mulher. 
Mesmo em situações em que há extrema pobreza ou falta de suporte 
conjugal, comunitário ou social, a culpa é vista enquanto individual. Essa 
perspectiva isenta o homem, o Estado e a comunidade. 

 
A respeito do papel social, como em O Segundo Sexo, Simone Beauvoir 

citada em Saffioti28: “ninguém nasce mulher; torna-se mulher”. A famosa afirmação 

que rigorosamente os seres humanos nascem machos ou fêmeas e através da 

educação que recebem transformam-se em homens ou mulheres, ou seja, os papéis 

sociais são construídos através dos mitos propagados pelo Patriarcado. Estes mitos 

são repetidamente analisados pela psicanálise, porque atravessam os sujeitos de tal 

forma que marcam a ferro as subjetividades e criam (des)equilíbrios na estrutura 

psíquica, como regra, em um grupo, conforme é possível perceber em: 

É porque a sexuação humana se dá no atravessamento simbólico que 
podemos indagar, para cada sujeito, para além da inscrição do lado dos 
homens ou das mulheres, que manejos do falo e da castração ele (a) promove 
para se tomar este homem ou esta mulher. 

 

Vale ressaltar que essa castração não é exclusividade feminina, mas atinge 

ambos os gêneros. E que, principalmente, é combinada com a incidência de outras 

estruturas sociais como o racismo e o capitalismo, que agem de forma combinada 

como estruturas de dominação-opressão. É evidente que a sociedade não é composta 

de homens dominadores e mulheres dominadas29, mas que a combinação dos 

princípios estruturadores de poder, através da violência, é pressuposto para a 

perpetuação da cultura da violência. E que esta violência é mantida por esse tipo de 

conduta que utiliza o poder dentro desta estrutura de dominação em que um grupo de 

indivíduos controla outros indivíduos porque se consideram superiores e mais 

sabidos.30 

Os papéis sociais que cabem às mulheres, desde o molde da família 

monogâmica são dois: ou o maternal ou o de concubina. Sendo o segundo, parte 

necessária para manter a instituição secular do heterismo. A castração feminina se dá 

no momento em que as mulheres são negadas a capacidade de pensar racionalmente 

sem a interferência de emoções, a insegurança, a incapacidade de lidar com 

 
28 SAFFIOTI. Heleieth. O poder do macho. São Paulo: Moderna. Coleção Polemical).1987. p.10. 
29 Idem, p.16 
30 ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não violenta: Técnicas para aprimorar 
relacionamentos pessoais e profissionais. São Paulo: Ágora, 2016. 
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adversidades sem resignar-se. 31 Deve ser dócil, passiva, como a figura aprofundada 

na psicanálise freudiana dogmática da mulher passiva que inveja o falo, enquanto o 

homem ativo tem inveja da maternidade. Ambos, portanto, sendo indivíduos 

incompletos e limitados que possuem a insatisfação como parte de si. 

Já a castração masculina se trava no campo da correspondência ao papel do 

provedor da família desempenhando o poder do macho32, não é permitido a ao homem 

o fracasso. Entretanto, o nó das estruturas de violência, a classe restringe o sucesso 

a poucos indivíduos, principalmente em um país com tamanha desigualdade social 

como o Brasil. Ademais, está associado ao homem a força, a competitividade, a razão, 

a coragem, a agressividade. Portanto, correspondem ao padrão aqueles que 

disfarçam, inibem e sufocam seus sentimentos. A que custo? Qual o preço? Os 

privilégios muitas vezes se traduzem em limitações, constrangimentos, falta de 

liberdade.  

A ideologia da masculinidade hegemônica33 é parte marcante da expressão 

do Patriarcado que atinge os homens e que opera em todos os níveis sociais com 

diferentes contornos culturais, mas que sempre age com o objetivo de preservar a 

estrutura de opressão. Entretanto, é evidente que o modelo ideal de masculinidade 

hegemônica34 é impossível de ser correspondido, senão doentio e adoecedor, que 

gera como forma de autoafirmação do indivíduo homem condutas como agressão 

para eles e para o outro gênero, a mulher: “no caso das mulheres, na violência 

conjugal, no estupro, homicídios; em família, no abuso sexual de crianças e 

agressões; subjetivamente na coisificação da sexualidade etc.”.35 

Sendo estas expressões extremamente lesivas aos próprios indivíduos 

teoricamente privilegiados por essa estrutura social: 

As masculinidades em suas relações com outros gêneros e em sua própria 
inter-relação (hegemônica e marginalizada) apresenta um grau de nocividade 
para o próprio sujeito que não consegue superar essa relação ideológica em 
sua própria subjetividade. O que implica numa sociabilidade comprometida. 

 
31 SAFFIOTI. Heleieth. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. (Coleção Polemical),p.28. 
32 Idem.p.24 
33 BRITO, Gabriel Ferreira. DE PAULA, Josías Vicente. A masculinidade e a ideologia: a 
socialização masculina. OPSIS, Catalão, v. 13, nº 2, p. 173-188 – jul./dez. 2013. 

34 SOUZA, David Emmanuel da Silva. O futuro da política sexual no Brasil após o fortalecimento 
dos estudos de masculinidades. Niterói, 2017. 140 fls. Dissertação (Mestrado em Direito e 
Sociologia) – PPGSD, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
35 Idem 
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Portanto, superar tal forma de ideologia é também uma forma de propor uma 
sociedade onde os diferentes gêneros possam ter uma socialização que 
potencialize a aceitação do “outro” sem estabelecer uma relação de poder 
entre os gêneros nem com os próprios sujeitos componentes do gênero 
masculino em si.36 

Estas violências são reforçadas e recorrentes durante o decorrer da vida dos 

homens e portadoras da cunha da masculinidade tóxica enquanto papel social 

necessário a manutenção do nó da estrutura social, ou melhor as engrenagens 

geradoras de capital.  

A quem interessa a manutenção da opressão de gênero? A partir do exposto 

acima, é possível aduzir que não interessa aos sujeitos, porque ambos os sexos 

passam por cerceamentos e castrações para caber na caixinha do papel social 

imposto. E que não cabendo, tem como derivação iminente deste terrível fracasso 

consequências que vão desde a repressão violenta dos corpos femininos até desvios 

esperados na estrutura psíquica que são disparados pela forma como é organizada 

esta estrutura. É este nó que beneficia o estado de coisas vigente no Brasil, a 

propagação da cultura da violência e a permanência do tripé patriarcado-racismo-

capitalismo. 

Após a condenação do Brasil em tribunal Internacional por omissão um caso 

brutal de violência doméstica, protagonizado pela senhora Maria da Penha, uma das 

determinações da OEA foi a criação de dispositivo normativo que propusesse 

enfrentamento mais completo e efetivo das situações de violência doméstica. Como 

produto dessa determinação foi criado a Lei 11.340 de 2006 que propõem o 

enfrentamento da violência contra mulher com um sistema complexo de articulação 

entre os aparelhos de políticas públicas para a prevenção e erradicação da violência 

e proteção das mulheres. Partindo do entendimento estabelecido pela CEDAW que a 

violência contra a mulher é a demonstração mais extrema da desigualdade entre 

gênero, a concepção de que o combate à desigualdade de gênero é necessário para 

a erradicação da violência. Também, foi quando foi inserida a concepção de que o 

enfrentamento deve ser coletivo e direcionado à erradicação também das opressões 

e que para isso é necessário o manejo daqueles que são parte do problema e são 

também atravessados pelo patriarcado, os homens. 

 
36 Idem 
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A Lei Maria da Penha prevê no seu inciso V do art. 35 que a União, o Distrito 

Federal, os Estados e os Municípios podem criar e promover, no limite das respectivas 

competências centros de educação e de reabilitação para os agressores, em face do 

manejo anterior que era realizado com base no Direito Penal, ou seja, na prisão 

daquele indivíduo que agiu de forma violenta. 

A inserção daquele indivíduo que praticou a violência no manejo do problema 

e não apenas a mulher violentada permite que o problema seja enfrentado por todos, 

assim como o atravessamento do Patriarcado que acomete todos e causa sofrimento 

não só às mulheres, mas também aos homens.  

 

2.2. A necessidade de ressignificação da masculinidade  

O atravessamento do Patriarcado nos homens é marcadamente através da 

violência enquanto método resolutivo dos conflitos, para a provação de sua 

masculinidade, seu lugar de poder. No Brasil, a história da masculinidade é também 

determinada pela perspectiva imperialista imposta pelos colonizadores não só pelo 

ordenamento jurídico importado, mas também por todo processo de supressão das 

culturas nativas e catequização dos nativos. Os que tinham práticas homossexuais 

eram perseguidos e era incentivada a castidade das mulheres, com base no 

catolicismo37.  

A masculinidade não atravessa todos os homens da mesma maneira, assim 

como a feminilidade não o faz com as mulheres, principalmente ao pensar na ideia de 

que os homens heterossexuais estão muito mais próximos da ideia fixa de 

masculinidade que os homens LGBTQ+, por exemplo. Entretanto, a masculinidade 

possui características que podem ser reconhecidas como a formação da identidade 

ideal de um homem e também como garantia do funcionamento do capitalismo, na 

figura da masculinidade hegemônica, quase que como em um pódio do homem 

vencedor que carrega todas as condecorações fundantes e identificadoras do 

masculino. Por exemplo, a honra, o poder, o afastamento completo do feminino e a 

subordinação do feminino. Esta masculinidade está sempre bastante referenciada nos 

 
37 SOUZA, David Emmanuel da Silva. O futuro da política sexual no Brasil após o fortalecimento 
dos estudos de masculinidades. Niterói, 2017. 140 fls. Dissertação (Mestrado em Direito e 
Sociologia) – PPGSD, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
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padrões normativos culturais e institucionais e não é correspondida a 100% dos 

homens, mas sempre uma pequena classe dominante. 

Em contraponto a esta masculinidade hegemônica, existe a masculinidade 

subordinada normalmente desfavorecida pelos padrões normativos se combinada 

com os fatores de raça e classe social.  

Diante da necessidade de afirmação da masculinidade, a virilidade surge 

como um dos caminhos para encobrir a impotência e fragilidade, com o objetivo de 

alcançar o modelo hegemônico de masculinidade, tentando reafirmar a subordinação 

e dominação do Outro, utilizando como instrumento a violência física e/ou psicológica. 

A utilização do termo hegemonia para demonstrar o conceito da masculinidade a ser 

alcançada é explicada por Connel da seguinte maneira: 

(...) termo gramsciniano de “hegemonia” foi corrente, no período, em 
tentativas de compreender a estabilização das relações de classe. No 
contexto da teoria dos sistemas duais a ideia foi facilmente transferida para o 
problema paralelo das relações de gênero. Essa transferência teve 
significativo risco de mal entendimento. Os escritos de Gramsci focam nas 
dinâmicas da mudança estrutural envolvendo a mobilização e a 
desmobilização de classes inteiras. Sem um foco claro nesse tópico da 
mudança histórica, a ideia de hegemonia teria sido reduzida a um modelo 
simples de controle cultural. E, em boa parte do debate sobre gênero, a 
mudança histórica em larga escala não está em foco. Aqui vemos uma das 
fontes das últimas dificuldades com o conceito de masculinidade 

hegemônica. 38 

 

De acordo com a concepção de Kaufman a socialização masculina é realizada 

com violência e cria o sofrimento de tentar se adequar ao padrão hegemônico em vez 

de existir para atender as próprias necessidades. A luta contra o Patriarcado e pela 

igualdade de gênero tem como consequência a construção de relações sociais menos 

violentas e mais satisfatórias, já que para a manutenção desta estrutura a violência é 

fator determinante. As formas institucionalizadas de violência são materializadas nas 

relações socioeconômicas, e segundo a análise referenciada sociologicamente 

apresentada pelo autor, a violência é uma conduta aprendida ao ser socialmente 

experimentada: 

 

 
38 CONNELL, Robert W.; MESSERSCHMIDT, James W.. Masculinidade hegemônica: repensando 
o conceito. Rev. Estud. Fem.,  Florianópolis ,  v. 21, n. 1, p. 241-282,  abr.  2013 .  
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(...) a violência é uma conduta aprendida ao presenciar e experimentar a 
violência social: o homem bate no filho; o filho bate no cachorro. Como indica 
o estudo de maltrato de esposas, tais experiências de transmissão de 
violência são uma realidade, já que muitos homens que agridem suas 
esposas eram maltratados como crianças.39 

 

A construção da masculinidade através do comportamento violento é o que 

sustenta o sistema produtivo utilizado pelas sociedades classistas e industriais, 

disfarçado de racionalidade econômica, já que é necessário que o corpo seja extensão 

da fábrica40. É apresentada por ele a concepção da tríade da violência que é composta 

pela violência exercida pelos homens contra as mulheres, a violência exercida pelos 

homens contra outros homens e a violência exercida pelos homens contra eles 

mesmos. 

A dualidade estruturada pela violência masculina é masculinidade e a 

feminilidade é interpretada por Kaufman como o ser masculino com o ativo e o ser 

feminino como o passivo, a ponto de que um não existe sem o outro. Sendo a 

heterossexualidade uma das expressões fundantes da masculinidade como o 

conceito popular de homem de verdade. Neste contexto a homofobia é uma 

demonstração de heterossexualidade e masculinidade, demonstrada com a negação 

de atração por outros homens. 

A análise realizada a partir das estruturas sociais é dificultada pelo fato de que 

as estruturas estão recorrentemente mudando a forma como atuam sobre a 

sociedade. A demonstração de superioridade realizada em forma de violência contra 

as mulheres segue a mesma lógica quando da violência praticada por outros homens, 

a necessidade de reafirmação do lugar de poder, da virilidade. Entretanto os símbolos 

culturais de virilidade são mutáveis e atravessam os indivíduos de forma diversa, 

principalmente por essa variedade de concepções de masculinidade, mas também em 

razão das diferentes construções dos indivíduos, que apesar de serem todos afetados 

pelo patriarcado, incidem também sobre eles outras variáveis como o fator de raça e 

classe. 

 
39 KAUFMAN, Michael. Hombres placer, poder y cambio. CIPAF. Editora Taller. Ediciones Populares 
Feministas. Colección Teoría.1989. p. 27. 
40 Idem 
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Na análise de Kimmel da masculinidade americana, conclui-se que os homens 

brancos, heterossexuais, urbanos e de classe média são aqueles que mais se 

aproximam da figura americana da masculinidade hegemônica e são tidos como o 

parâmetro de medição da régua de masculinidade. 41 São parâmetros, os símbolos 

culturais de virilidade, as normas usadas para as mulheres não adentrarem o espaço 

público. Entretanto, a homofobia, por exemplo, é uma forma de afastar o medo de não 

alcançar a virilidade esperada pelos seus pares42: 

A homofobia é um medo que outros homens nos desmascarem nos 
emasculem, e revelem a nós próprios e ao mundo que não conseguimos estar 
à altura, que não somos homens de verdade. Temos medo de deixar os 
outros homens enxergarem esse medo. O medo nos envergonha porque o 
reconhecimento do medo em nós é uma prova para nós mesmos que não 
somos tão viris como fingimos ser, que somos, como o jovem no poema de 
Yeats, “aquele que perturba ruidosamente em uma pose máscula pelo seu 
coração inteiramente tímido”. Nosso medo é o medo de humilhação. 
Sentimos vergonha de ter medo. A vergonha leva ao silêncio – os silêncios 
que fazem com que as outras pessoas continuem a acreditar que na realidade 
aceitamos o que são feitos contra as mulheres, às minorias, aos gays e às 
lésbicas em nossa cultura. O silêncio amedrontado quando passamos 
apressados por uma mulher que é aborrecida por um homem na rua. Aquele 
silêncio furtivo quando os homens contam piadas sexistas, ou racistas em um 
bar. Aquele sorriso de mãos suadas quando homens em seu escritório 
contam piadas de espancar gays. Nossos medos são as razões de nossos 
silêncios, e o silêncio dos homens é o que mantém o sistema funcionando. 
Isso pode ajudar a explicar porque as mulheres frequentemente reclamam 
que seus amigos ou parceiros são comumente tão compreensivos quando 
estão sozinhos e, no entanto, riem de piadas sexistas ou até mesmo as 
contam quando estão fora em um grupo. 

 

Além disso, a justificativa da violência a partir da perspectiva feminista é 

importante, pois o autor destaca que através do mito da masculinidade hegemônica 

os homens se sentem destinados ao poder e a dominação, porem por conta dos 

arranjos sociais e econômicos dificilmente são poderosos como indivíduos, e os 

homens tendem a se tornar raivosos e frustrados pela ausência de poder individual, 

apesar da perspectiva parecer simplista, ele apresenta como possível caminho o 

rompimento dos papeis sociais que são barreiras para que os homens se isolem e não 

exponham seus medos, porque o alcance do poder individual não é suficiente em 

 
41 KIMMEL, Michael S. Masculinidade como homofobia: Medo, vergonha e silêncio na construção 
de identidade de gênero. T rad. Sandra Mina Takakura. UFRN. Revista Equatorial. v. 3, n.04. 2016. 
P. 97-124. 
42 Idem. 
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razão da necessidade da própria organização social ser desenhada para que apenas 

alguns homens e não todos, alcançarem o altar da masculinidade. 

A partir disso, é possível pensar que as possibilidades de enfrentamento da 

violência devem necessariamente perpassar pela ressignificação da masculinidade, 

do confronto da masculinidade hegemônica e apresentação de instrumentos 

diferentes daqueles oferecidos pela sociabilidade masculina que é feita a partir da 

concepção de violência para que seja superado a violência doméstica por exemplo. 

No Brasil a realidade da violência é fato notório, segundo o Atlas da Violência 

2020, a taxa de homicídio foi de 57.956 homicídios no Brasil, em 2018, o que 

corresponde a uma taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes. Porém, são 4.519 

mulheres assassinadas no Brasil, o que representa uma taxa de 4,3 homicídios para 

cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Entretanto, os microdados dos mais de 628 

mil homicídios ocorridos no Brasil entre 2008 e 2018, segundo os registros do SIM/MS, 

que apresenta o número de homicídios por gênero, pode-se observar que 91,8% das 

vítimas são homens. Diante desses dados, a violência é fato indiscutível, entretanto, 

como o enfrentamento da desigualdade entre gênero é recente, o debate das 

masculinidades também é recente, previsto no ordenamento jurídico apenas 

recentemente na lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que propõe a realização 

de grupos reflexivos com os homens envolvidos em situação de violência contra as 

mulheres, como forma de responsabilização e reeducação do envolvido rompendo as 

perspectivas limitantes do Patriarcado. 

 

 

 

 

 

 

3.  A CULTURA DA PAZ E O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DO 

PATRIARCADO 
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3.1. A complexidade do conflito de gênero e a insuficiência da 

Justiça Retributiva 

 

Diante da natureza coletiva do problema da violência e por ser uma temática 

de interesse público, a violência contra a mulher e a masculinidade hegemônica é 

sustentada e foi construída pelo próprio Estado, por essa razão é necessário a 

construção de alternativas que tratem este problema como deve ser, de forma 

coletiva.  

A priorizar o diálogo na solução do conflito e a mediação entre os interesses 

das partes. É claro que a violência só pode ser interrompida com medidas mais 

enérgicas, como no caso de violência secundária, agressão física e ciclos 

extremamente violentos que algumas pessoas estão inseridas. Entretanto, o mero 

rompimento do ciclo e abandono das partes não devem bastar para a proposição de 

justiça.  

O investimento em políticas públicas de saúde e grupos de acolhimento das 

mulheres foi conquistado e ainda vem sendo cobrado o seu cumprimento, entretanto 

é importante e revolucionário como naqueles casos em que há acolhimento do 

agressor, a reincidência pode atingir números baixíssimos, quase próximos a zero.  

A mera lógica de crime-punição com o consequente isolamento deste indivíduo 

da sociedade pouco funcional e pouco relacionada com as raízes do problema. 

Dessa forma, ressaltou-se que a cultura apresentada pela violência a cultura 

da paz e a justiça restaurativa apresentam-se como instrumento para enfrentamento 

do problema da violência. A Justiça Restaurativa especificamente é realizada com 

base no consenso em que aquele que figura enquanto vítima e aquele que infringiu a 

lei, quando apropriado com a mediação de outras pessoas e membros da comunidade 

afetados também pelo fato, participam de forma coletiva na busca e construção de 

soluções para a situação, que envolvem a cura das feridas, dos traumas e perdas 

causados pelo crime43. Não é um procedimento formal, é voluntário e o resultado não 

é necessariamente certo ou jurídico, mas algum que seja suficiente para suprir a 

 
43 PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é Possível no Brasil? In: Bastos, Márcio 
Thomaz; Lopes, Carlos e Renault, Sérgio Rabello Tamm (Orgs). Justiça Restaurativa: Coletânea de 
Artigos. Brasília: MJ e PNUD, 2005. Disponível em: 
<www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA> 
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necessidade dos envolvidos e que restaure aquela situação ocorrida, levando em 

conta a reintegração das partes, tanto da vítima quanto do infrator, a sociedade de 

forma leve e resolutiva. Este procedimento inclusive figura como forma de resgatar a 

cultura da paz, a convivência pacífica e em busca de satisfação das necessidades dos 

indivíduos. 

O Sistema de Justiça Penal atual define as soluções do conflito jurídico de 

forma bastante dicotômica de forma a criar um lado culpado e um lado inocente, um 

lado do bom e um lado do mal. Tido como um sistema binário que classifica e taxa o 

que foi feito e também as pessoas que praticaram a conduta como certo ou errado, 

não sendo ampliado o grau de julgamento para uma figura além da própria lei, o 

processo e a burocracia são tidos sempre como maiores que o bem estar dos 

envolvidos no conflito44. O Abolicionismo Penal é teoria crítica que tece diversas 

observações acerca das impossibilidades de reforma do Sistema Penal e da 

impossibilidade de recuperação ou de renovação deste método.  

O atual Sistema Penal brasileiro é baseado na Justiça Retributiva45, acerca 

dos seus valores: possui conceito jurídico normativo de crime como um ato cometido 

contra a sociedade representada pelo Estado e tem como primazia o interesse 

público, da sociedade, representada pelo Estado; é de manejo exclusivo do Estado, 

possui uma noção de culpabilidade individual voltada para o passado que estigmatiza 

o agente da conduta; o instrumento utilizado é o Direito Penal Positivo de forma 

dogmática; o Estado trata com indiferença as necessidades do infrator, as da vítima e 

as da comunidade afetados, não há sequer conexão entre o crime e a consequência; 

é monocultural e excludente e baseada na dissuasão.  

Seu procedimento é feito através de ritual solene e público; a ação penal é 

indisponível já que é de interesse público; é baseado em contencioso e contraditório; 

a linguagem, as normas e os procedimentos são formais e complexos e funcionam 

com base em um sistema de garantias; os atores principais são o Estado e os 

 
44 PALLAMOLLA, Raffaella, ACHUTTI, Daniel. Justiça Criminal e Justiça Restaurativa: 
Possibilidades de ruptura com a lógica burocrático-retribucionista. Sistema Penal e Violência 
Revista Eletrônica da Faculdade de Direito. PUCRS. Porto Alegre. Volume 6, n°1, p.75-87- janeiro junho 
de 2014. 
45 Ibidem. 
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profissionais do Direito; a decisão é tomada pelas autoridades, o que faz o 

procedimento unidimensional.  

Os resultados desse modelo são feitos com base na prevenção geral e 

especial, com foco na punição do infrator para intimidar e punir; a penalização é 

primordial no processo, e é feita com penas privativas de liberdades, restritivas de 

direitos ou multa, que acarretam diversos estigmas sociais para aqueles que 

passaram por esse processo; os bens e interesses são penalmente tutelados com a 

punição do infrator e proteção da sociedade; as penas não possuem relação com o 

conflito ocorrido, são desproporcionais, cumpridas em regimes carcerários 

desumanos, cruéis, degradantes ou altamente ineficazes com o pagamento de cestas 

básicas, previsto na Lei 9099; a vítima e o infrator ficam isolados, desamparados e 

desintegrados, além de a ressocialização acontecer de forma secundária; causa paz 

social com tensão.  

Os efeitos para a vítima são quase mínimos e não são o foco, ela não tem 

participação ou escolha no processo e seque proteção; além disso, não recebem 

nenhum tipo de assistência psicológica, social, econômica ou jurídica do Estado; há 

frustração e ressentimento com o sistema. Já os efeitos para o infrator são: 

primeiramente ser considerado em suas faltas e sua má formação; raramente faz parte 

do processo; comunica-se com o sistema através de seu advogado e não diretamente; 

é desestimulado e inibido a conversar com a vítima; é desinformado e alienado sobre 

o que se passa no processo; além de não ser efetivamente responsabilidade, apenas 

punido; fica intocável durante todo o processo, pois não se envolve; além de não ter 

suas necessidades consideradas. 

3.2. Os pilares da Justiça Restaurativa 

Já o Sistema de Justiça Restaurativa possui valores como o conceito realístico 

de crime como um ato que traumatiza a vítima e lhe causa danos, um conceito, 

portanto, multidisciplinar e não apenas jurídico; além disso, preza pelo interesse e bem 

estar das pessoas envolvidas e da comunidade através do conceito de Justiça 

Criminal participativa; o indivíduo que praticou o ato é responsabilizado pela 

restauração no âmbito social, compartilhada coletivamente e voltada para o futuro; o 

Direito é utilizado de forma crítica e alternativa; há comprometimento com a inclusão 

e com Justiça Social o que gera conexões; é culturalmente flexível, portanto respeita 
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as diferenças e especificidades de cada local e é tolerante; tem como base a 

persuasão.  

Os procedimentos são comunitários, com pessoas envolvidas; é regido pelo 

princípio da oportunidade, portanto não é indisponível; é voluntário e colaborativo; o 

procedimento é informal, portanto mais acessível e com confidencialidade; os atores 

principais são as autoridades que representam o Estado e os profissionais do Direito, 

como na Justiça Retributiva; o processo de decisão é compartilhado com as pessoas 

que importam, as envolvidas a vítima, o infrator, e a comunidade, portanto é um 

procedimento multidimensional.  

Os resultados tem foco na abordagem do crime e as consequências, 

principalmente nas relações entre as partes e no pensar possibilidades para restaurar; 

a solução aparece através de pedido de desculpas, reparação, restituição, prestação 

de serviços comunitários, além de ser pensada a reparação do trauma moral e dos 

prejuízos emocionais e também a restauração da relação e inclusão; a 

responsabilização tende a ser espontânea por parte do indivíduo que infringiu a regra; 

as consequências de obrigação assumidas no acordo restaurativo de 

responsabilização são proporcionais e razoáveis em face do ocorrido; além de haver 

reintegração do infrator e da vítima prioritárias; e um dos resultados ser a paz social 

com dignidade.  

São efeitos para a vítima: ocupar o centro do processo com um papel e com 

voz ativa, o indivíduo participa e tem controle sobre o que se passa no processo; 

recebe assistência, afeto, restituição de perdas materiais e reparação; tem ganhos 

positivos, supre as necessidades individuais e coletivas- da vítima e da comunidade.  

Nos efeitos para o infrator é possível perceber que ele é visto no seu potencial 

de se responsabilizar pelos danos e consequências da sua ação; participa ativa e 

diretamente do processo; interage com a vítima e com a comunidade; tem 

oportunidade de se desculpar ao se identificar ou se sensibilizar com o trauma sofrido 

pela vítima; é informado sobre tudo o que acontece no processo restaurativo e 

contribui com a decisão; é inteirado das consequências do fato para a vítima e a 

comunidade; fica acessível e se envolve no processo; e supre as suas necessidades 

durante o processo. 
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A Justiça Restaurativa possui fundamentos ético filosóficos diametralmente 

opostos aos da Justiça Retributiva, principalmente porque a acepção de indivíduo e 

sociedade é horizontal e pluralista, e analisa os conflitos de acordo com as 

especificidades do contexto e singularidades dos indivíduos.  

O enfoque é muito mais encaminhativo do que punitivo, ou seja, não se 

concentra no fato, mas no que é possível ser feito para o manejo do fato, 

comparativamente é uma política que leva em consideração os danos sofridos e tem 

como objetivo como repará-los, não possuindo enfoque na Lei e na forma de coibir as 

infrações46.  

A vantagem da justiça restaurativa é a constatação de resultados positivos em 

relação à diminuição da reincidência, enquanto o Sistema de Justiça Retributiva tenta 

obrigar o indivíduo a respeitar a norma através do medo da pena, da punição, a Justiça 

Restaurativa busca as razões do conflitos e busca descobrir de forma multidisciplinar 

formas de quase que um manejo de redução de danos, sendo possível inserir o 

indivíduo em uma rede de políticas públicas em que seja possível satisfazer suas 

necessidades básicas de forma diversa da que com a prática do crime. 

O modelo restaurativo é possível e viável no Brasil, já que apesar do direito 

processual penal ser regido pelos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade da 

ação penal pública, este foi flexibilizado com a implementação dos institutos da 

suspensão condicional do processo e a transação penal pela Lei n° 9.099/95. Também 

vê-se possibilidade aberta no art. 98, I da Constituição Federal. Art. 98. A União, no 

Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis 
de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses 
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes 
de primeiro grau; 

 
Além da previsão na Lei n° 9099 de 1995 da fase preliminar, em seus artigos 

70, 72, 73 e 74: 

 
46 MELO, Eduardo Rezende. Justiça Restaurativa e seus desafios histórico-culturais. Um ensaio 
crítico sobre os fundamentos ético-filosóficos da justiça restaurativa em contraposição à justiça 
retributiva. In: Bastos, Márcio Thomaz; Lopes, Carlos e Renault, Sérgio Rabello Tamm (Orgs). Justiça 
Restaurativa: Coletânea de Artigos. Brasília: MJ e PNUD, 2005. Disponível em: 
<www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA> 
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Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a 
realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da 
qual ambos sairão cientes. 
    
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério 
Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, 
acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade 
da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata 
de pena não privativa de liberdade. 
 
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua 
orientação. 
 
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na 
forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os 
que exerçam funções na administração da Justiça Criminal. 
 
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada 
pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser 
executado no juízo civil competente. 
 
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação 
penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta 
a renúncia ao direito de queixa ou representação. 

 

Este conjunto normativo possibilita que o conflito seja encaminhado para uma 

forma resolutiva restaurativa. Também é janela para a utilização o art. 89 da referida 

Lei47:  

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 
um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, 
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam 
a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 
 
§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, 
este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o 
acusado a período de prova, sob as seguintes condições: 
 
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 
 
II - proibição de frequentar determinados lugares; 
 
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 
Juiz; 
 
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 
informar e justificar suas atividades. 
 
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a 
suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

 
47 BRASIL, Lei nº 9099 de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais e dá outras providências. Diário Oficial da União – Brasília, DF, Seção 1 - 27/9/1995, Página 
15033. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
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§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a 
ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a 
reparação do dano. 
 
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, 
no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição 
imposta. 
 
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. 
 
§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 
 
§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo 
prosseguirá em seus ulteriores termos. 

 
Portanto, diante dessas janelas é clara a possibilidade de encaminhamento 

de demandas dos conflitos jurídicos que são objeto da presente pesquisa serem 

encaminhadas a um Núcleo de Justiça Restaurativa para resolução do conflito. É 

possível concluir que existe a possibilidade legal de implantação do sistema de justiça 

restaurativa em substituição do sistema vigente. 

 

As intervenções não punitivas e restaurativas são perfeitamente cabíveis em 

casos de violência praticada em razão do gênero, principalmente porque, ante o 

exposto no capítulo anterior, possui raízes que não serão rompidas com a simples 

punição do agente de violência, mas com a desarticulação das estruturas sociais que 

sustentam, incentivam e reafirmam a violência. Além de ser necessária uma 

abordagem multidisciplinar não só nessa demanda específica, mas principalmente 

nesta, para que os objetivos de Proteção, Prevenção e Erradicação da violência de 

gênero, da CEDAW e também dispostos na Lei Maria da Penha, sejam atingidos o 

sistema de Justiça como existe atualmente não basta. Por isso, deve haver diálogo 

entre a rede de políticas públicas, para que estes indivíduos sejam incluídos 

principalmente no sistema de saúde, mas também no de segurança pública e 

assistência social, por exemplo, para que possa ser acompanhado, receber 

tratamento e encaminhamentos médicos e psicológicos para equipamentos da rede, 

além de participação de círculos reflexivos sobre masculinidade. 

 

4. EXPERIÊNCIAS NÃO VIOLENTAS DE ENFRENTAMENTO DE 

CONFLITOS JURÍDICOS DERIVADOS DA DESIGUALDADE DE 

GÊNERO 
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Diante da compreensão de que existe uma relação intrínseca entre o 

estereótipo de gênero com a violência de gênero, faz-se urgente utilizar a criatividade 

para pensar outras formas de ser feminino e de ser masculino e desenvolver 

instrumentos melhores do que a violência para o manejo dos conflitos.  

Atualmente, algumas iniciativas tem esse objetivo, não só com as mulheres, 

mas também com os homens, inclusive com aqueles que já estão inseridos em uma 

dinâmica de afirmação da masculinidade através da violência.  

Para tanto, analisa-se alguns projetos promovidos por diferentes setores, 

tanto propostas de livre adesão dos homens dispostos a rever os parâmetros da 

masculinidade, quanto obrigatórias, inseridos no Sistema de Justiça com o objetivo de 

analisar como funcionam e qual a dinâmica utilizada para contornar os conflitos 

jurídicos violentos advindos da desigualdade de gênero. 

 

4.1. Círculos reflexivos com homens inseridos em situação de 

violência doméstica, uma parceria entre Instituto Shanti e 

o Tribunal de Justiça de São João de Meriti 

A primeira intervenção a ser analisada é o trabalho realizado pelo Instituto 

Shanti Brasil em parceria com o Tribunal de Justiça de São João de Meriti, no I Juizado 

de Violência contra a Mulher, implantado em janeiro de 2020. Este projeto tem como 

objetivo restaurar relações e reconstruir os parâmetros de masculinidades nos atores 

sociais envolvidos em violência doméstica, eliminando posturas tóxicas de violência 

no lar.  

Segundo o fundador do projeto, Leandro Uchoas, tal iniciativa surgiu a partir 

da perspectiva de que a violência de gênero tem causas sociais e estruturais, além de 

profundo impacto na sociedade. E que por isso, o projeto tem como objetivo estimular 

uma Cultura de Paz, trabalhando em um eixo central de causa de violência na 

sociedade. Para isso, faz-se necessário desconstruir paradigmas de masculinidade 

instalados no imaginário popular. Isso é feito através dos círculos e dinâmicas 

ministrados no tribunal.  

Segundo ele, esse trabalho provoca uma mudança profunda na maneira como 

os homens enxergam a masculinidade, e na maneira como interagem em família. E 

essa nova cosmovisão reverbera entre os familiares, promovendo mudanças maiores. 
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O Instituto Shanti Brasil está convencido de que uma forma bastante eficaz de se 

diminuir a violência social é atuando na Justiça com estratégias de combate de 

violência de gênero – afirmação que deixa de ser apenas convicção, para tornar-se 

uma certeza comprovada pelos indicadores que aferimos. 

O trabalho é realizado almejando atingir as seguintes metas: 1) manter os 

índices altos de avaliação do projeto, por parte dos envolvidos, através de notas 

maiores que 4 em uma escala de 0 a 5; 2) Promover a expertise de mais profissionais 

facilitadores, de modo a multiplicar o projeto em outras unidades do Tribunal de 

Justiça; 3) Manter a taxa de reincidência igual a zero, como atualmente, ou próxima 

de zero; 4) Oferecer um formato mais maduro e eficiente de trabalho com a violência 

de gênero, onde se mesclam elementos dos tradicionais Grupos Reflexivos com o 

acúmulo técnico dos Processos Circulares. 

Acerca da relevância do projeto, ele destaca que este projeto tem uma ação 

bastante importante na redução desse drama silencioso que é a violência doméstica. 

Apenas em 2017, as mulheres foram 67% das vítimas de agressão física registradas 

no país. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS48), 

uma das fontes do Mapa, 30% dos homicídios de mulheres são realizados em casa, 

enquanto entre os homens esse indicador é de apenas 11%. E durante a pandemia 

do covid-19, a violência doméstica aumentou cerca de 50%. 

Segundo ele, o trabalho com homens condenados por violência doméstica é 

realizado através de uma técnica reconhecida, que são os círculos restaurativos – 

mais precisamente, círculos de construção de paz. Em São João de Meriti, não 

utilizamos a metodologia do Grupo Reflexivo. Embora também seja um bom método, 

o círculo de construção de paz apresenta maior potencialidade de restauração das 

relações e de reconstrução dos paradigmas de masculinidade. Os indicadores 

aferidos no trabalho comprovam. 

Na avaliação interna do projeto, não houve nenhum participante que não 

desse a nota máxima para a pergunta se “o coletivo e o facilitador os acolheu e os 

ouviu plenamente”. E sobre a qualidade dos temas apresentados, a média de 

avaliação, em uma escala de 0 a 5, é de 4,83. Aproximadamente dois terços avaliam 

 
48 BEIRAS, Adriano. Relatório Mapeamento de Serviços de atenção grupal a homens autores de 
violência contra mulheres no contexto brasileiro. Universidade Autônoma de Barcelona. Instituto 
NOOS. 2014.  
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que os círculos melhoraram sua relação intrafamiliar. Portanto, podemos dizer com 

clareza que os círculos restaurativos interrompem a reprodutibilidade de ações 

violentas nos lares de São João de Meriti. 

Acerca do impacto do projeto na sociedade ele pontua que este tipo de 

iniciativa tem um profundo impacto na sociedade. E cita os estudos do economista 

indiano Amartya Sen a violência tem causas estruturais, e tende a se reproduzir em 

espiral – atos violentos sobre indivíduos reverberam em novos atos violentos 

cometidos por estes mesmos indivíduos49. Logo, atuar pela paz significa interromper 

esse progredir da violência em espiral. Os círculos restaurativos são um mecanismo 

de imenso potencial. E o diretor do Instituto Shanti Brasil, parceiro dessa iniciativa, 

teve treinamento na Índia para atuar como facilitador, na Universidade Gujarat 

Vidyapith, fundada pelo pacifista indiano Mahatma Gandhi. 

E em suas palavras:  

Quando olhamos para um homem agressor em sua humanidade, resgatando seu 
interesse em atuar com cidadania pelo equilíbrio social, podemos transformar seu 
comportamento – modificando todo o seu entorno. Ao auxiliarmos um homem a 
modificar seu paradigma de masculinidade, tratando as mulheres com respeito e sem 
violência, causamos um benefício que ressoa por diversos indivíduos. A experiência 
comprova que os homens que passam pelos círculos restaurativos do Shanti Brasil – 
no tribunal ou não – tornam-se multiplicadores, a levar valores de paz para seu 
ambiente de atuação e convívio.50 

Acerca do potencial de multiplicação do projeto, Leandro afirma que este 

trabalho tem um grande potencial de multiplicação. No final de 2020, o Instituto Shanti 

Brasil fez um curso de formação de novos facilitadores desses círculos de construção 

de paz. Na ocasião, 18 novos facilitadores foram habilitados – alguns ainda estão em 

fase de “mentoria” nesse momento, sendo acompanhado por três diferentes tutores 

em seu trabalho de facilitação. O modelo adotado pelo instituto no Tribunal de São 

João de Meriti é replicável em qualquer tribunal. Além de que os profissionais já foram 

preparados para realizar este tipo de trabalho. 

 

4.2. SERH – Serviço de Educação e Responsabilização dos 

Homens autores de violência de gênero em Nova Iguaçu 

 
49 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. 1999. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo. 
2007.8ª impressão. Ed. Companhia das Letras.p. 27- 173. 
50 RIBEIRO, Leandro Uchoas. Entrevista concedida Leticia Bastos de Oliveira em 24 de fevereiro 
de 2021. 
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Esta iniciativa é tocada pelo ISER – Instituto De Estudos Em Religião, em 

Nova Iguaçu, e não possui um objetivo limitado, mas mais geral.51 Um dos seus 

objetivos é a responsabilização do autor da violência e a interrupção dos atos de 

violência, além de prevenção da violência de gênero.  

Acerca da linha teórica utilizada enquanto base para a elaboração das 

intervenções não foi esclarecida se há a utilização da perspectiva feminista, mas foi 

destacado que a instituição reconhece a importância da perspectiva de gênero na 

reflexão sobre as causas da violência. Para tanto, são utilizados os seguintes autores 

que tratam a masculinidade de forma teórica: Michael Kimmel, Raewyn Connel, Daniel 

Welzer-Lang.  

A metodologia utilizada enquanto forma de intervenção é a realização de 20 

sessões grupais e 3 sessões individuais com os indivíduos inseridos no processo. A 

instituição informou que os grupos são de frequência semanal de duas horas e meia 

e após 20 encontros são feitos grupos de acompanhamento periódicos, chamados 

também de follow up. 

Vale destacar que os encontros em grupos ocorrem de forma diferente, ou 

seja, é um grupo em formato aberto, de maneira a possibilitar sempre novas dinâmicas 

e materiais para reflexão. Segundo o entrevistado, que definiu as estratégias do 

projeto:  

A postura dos profissionais possui importância estratégica para o sucesso do 
trabalho. Esta deve ser de uma posição que ao mesmo tempo respeite os 
participantes, mas que tenha a possibilidade de, através de perguntas 
principalmente, ajudar aos homens adquirir uma postura crítica em relação as 
situações de violência.52 
 

Os recursos materiais que garantem a viabilização do projeto são 

provenientes de recursos públicos como o Ministério da Justiça, o Depen e Senasp. 

Além de do Ministério da Saúde, em seu primeiro em convênio com o município de 

Nova Iguaçu. 

Acerca da capacitação dos profissionais que interagem com os indivíduos 

assistidos pelo SERH, são capacitações que aprofundam o debate e versam sobre a 

perspectiva sistêmica, somatopsicodinâmica, gênero, Lei Maria da Penha, sistemática 

 
51 BEIRAS, Adriano. Relatório Mapeamento de Serviços de atenção grupal a homens autores de 
violência contra mulheres no contexto brasileiro. Universidade Autônoma de Barcelona. Instituto 
NOOS. 2014. 
52 Idem 
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de coordenação dos grupos reflexivos. E também se realizam cursos vivenciais, quais 

sejam, oficinas reflexivas nos moldes das que são realizadas com o público atendido, 

segundo o entrevistado53. 

Acerca do encaminhamento ao grupo, este ocorre tanto através do Sistema 

Judiciário quanto por parceiros da rede de atenção às mulheres, e em alguns casos 

até mesmo por busca espontânea dos indivíduos. 

É necessário ressaltar que apenas o serviço oferecido não é o suficiente para 

satisfazer todas as demandas do usuário, portanto são frequentes os 

encaminhamentos. De acordo com o ISER, são feitos recorrentemente para 

atendimentos psicológicos e psiquiátricos e para grupos de alcoólicos anônimos e 

narcóticos. Além de para outros tipos de serviços públicos e privados que variam de 

acordo com a demanda e diagnóstico na entrevista preliminar.  

As dificuldades apresentadas para a realização do serviço é principalmente a 

falta de continuidade das intervenções ou programas, principalmente por mudança de 

gestão pública. Além disso, também foi apontada a falta de critérios claros por parte 

do sistema judiciário nos encaminhamentos, também a falta de apoio dos municípios 

e Estados. Também os serviços de rede fragmentados e a falta de clareza no que se 

refere a funções da equipe multidisciplinar dos juizados (provocando concorrência 

com as funções do projeto). 

Ademais, é pontuado de forma marcante o pouco empenho do governo 

federal em promover uma política pública para estes tipos de atendimentos com 

homens.  

Além de numerar as dificuldades, o serviço também enumera alguns 

aprendizados que podem ser traduzidos como necessidades futuras para este tipo de 

serviço, a saber: 1- A necessidade de uma capacitação constante e profunda com 

fundamentação teórica e prática consistente; 2- A necessidade de uma rede bem 

estruturada; 3- A relação com a equipe do Sistema Judiciário bem estabelecida e com 

possibilidade de participação nas audiências; 4- A maior necessidade de elaboração 

de instrumentos de avaliação e que esta seja compartilhada com a rede; 5- A melhor 

clareza com o estabelecimento das funções da equipe dos juizados. 

Destaca-se que o ISER possui uma grande experiência no atendimento de 

homens autores de violência contra as mulheres e tem investido na discussão da 

 
53 Idem 



44 

 

criação de uma política pública. Já realizou algumas publicações que abordam esta 

temática, bem como, promoveu diversos eventos com atores estratégicos. Porém, 

vem sofrendo com a descontinuidade o que impossibilita o desenvolvimento de 

atividades como o monitoramento e avaliação por exemplo. 

 
4.3. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - JVD São 

Gonçalo54  

 

Entre os programas contatados nesta pesquisa, a intervenção realizada em 

tribunais mais antiga é a de São Gonçalo, RJ. Este serviço foi iniciado55 a partir de um 

projeto piloto de grupo reflexivo de gênero para homens autores de violência 

doméstica elaborado em 1999, que foi o projeto financiado pelo Ministério da Justiça 

que proporcionou ao Instituto Noos e ao CEOM - Centro Especial de Orientação à 

Mulher - Zuzú Angel - atenderem homens, concomitantemente. 

O CEOM, para a execução dos seus atendimentos, fez parceria com o I e o II 

Juizado Especial Criminal de São Gonçalo. Em 2002, as profissionais assistentes 

sociais que iniciaram o projeto passaram a compor a equipe técnica da Central de 

Apoio e Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas à Prisão de São Gonçalo 

- CPMA-SG e promoveram ali um projeto piloto. Já em 2005, em parceria com a ONG 

Promundo, o projeto foi reformulado. 

Atualmente possui como objetivo a responsabilização do autor da violência e 

interrupção fim dos atos de violência. Além de romper o ciclo de violência e evitar que 

ocorram novos episódios de violência é um dos pontos centrais enfatizados nos 

grupos realizados em São Gonçalo (Rio de Janeiro).  

Para atingir estes objetivos, a metodologia utilizada é de 8 a 10 sessões 

grupais e dois atendimentos individuais. O projeto conta, para a viabilização, com 

recursos que são provenientes do TJRJ. 

Com eles, a capacitação é frequente, são oferecidos cursos, palestras e 

seminários com temas diversificados e relacionados com a violência doméstica e 

familiar contra a mulher para orientar os profissionais acerca de qual o melhor caminho 

para realizar o manejo dessas situações que chegam até o serviço. 

 
54 BEIRAS, Adriano. Relatório Mapeamento de Serviços de atenção grupal a homens autores de 
violência contra mulheres no contexto brasileiro. Universidade Autônoma de Barcelona. Instituto 
NOOS. 2014. 
55 Idem. 
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Vale ressaltar que o encaminhamento ao grupo ocorre através da própria 

equipe técnica do Juizado, composta por psicólogos e assistentes sociais, ou até 

mesmo pelo próprio Juiz, quando entender pertinente. 

Além disso, o trabalho é feito inserido na rede, portanto realizando diversos 

encaminhamentos, frequentemente os usuários do serviço são encaminhados para: 

Tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tratamento para usuários de álcool e 

drogas, Grupos de Apoio, A.A., N.A.  Principalmente porque o serviço não possui 

recursos para satisfazer todas as necessidades do indivíduo encaminhado, que é 

muito complexa diante da origem multifatorial da violência, conforme marca o 

responsável pelo projeto:   

 
A questão da desigualdade de gênero é apenas um dos fatores quando se 
trabalha com Grupos de Gênero. Através do relato dos homens nota-se que 
a realidade é muito mais complexa. É preciso considerar a relação. Trabalho 
há mais de 10 anos com essa temática e percebo que houve uma mudança 
significativa nas relações homem/mulher. A falta de diálogo, impaciência, 
intolerância, individualismo, incompreensão tanto dos homens quanto das 
mulheres vem corroendo os relacionamentos. Os casamentos estão mais 
“descartáveis” e o descontrole emocional acaba ocasionando vários tipos de 
violência e desrespeito com o outro. Infelizmente temos observado que 
algumas mulheres estão se valendo da lei Maria da Penha e as medidas 
protetivas para impedir o acesso dos homens aos filhos como também para 
tentar levar vantagem em questões patrimoniais. Resta acrescentar que as 
medidas protetivas também foram um ganho para as mulheres vítimas que 
realmente se encontram em risco. 56 

 

Além disso, é relevante registrar que o Juizado da Violência de São Gonçalo 

vem realizando Grupos de Gênero não só com homens, como também Grupos com 

mulheres vítimas de violência nos processos judiciais. O Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, uma instituição de conceitos, historicamente, rígidos abriu 

possibilidade a novos olhares sobre a questão da violência doméstica e na perspectiva 

de propor a reflexão aos homens e mulheres, envolvidos nesse tipo de conflito. Além 

de concretizar o desejo de trabalhar tais questões de forma menos tradicional e mais 

eficaz do que normalmente a Justiça impõe. Uma vez que leva os homens e mulheres 

em questão a pensar, refletir, rever atitudes consigo mesmo e com a vida. O que 

demonstra eficiência e eficácia de um trabalho que vai para além da ação processual 

 
56 BEIRAS, Adriano. Relatório Mapeamento de Serviços de atenção grupal a homens autores de 
violência contra mulheres no contexto brasileiro. Universidade Autônoma de Barcelona. Instituto 
NOOS. 2014. 
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traçando um novo patamar de intervenção dentro do Poder Judiciário, mais 

humanizado e com bons resultados.  

Assim, o Projeto de Grupo Reflexivo de Gênero desenvolvido, vem trazer a 

população atendida, um espaço de discussão, indo para além do fator punitivo. É uma 

proposta de trabalho que busca prevenir novos delitos, sendo uma alternativa bem 

sucedida na superação de conflitos de gênero e também de novas possíveis 

demandas processuais.  

 

4.4. INSTITUTO NOOS 

 

O Instituto Noos é uma das intervenções pioneiras, desde 1999, no Rio de 

Janeiro, que se reestruturam a partir da nova lei Maria da Penha, que atualiza a 

intervenção e adequa-se à nova legislação. Esta intervenção apresenta objetivos 

institucionais mais ampliados, direcionados à promoção da saúde das relações 

familiares e comunitárias da população brasileira. Produz atuações em ensino, 

pesquisa e atendimentos especializados, entre os quais está o tema da violência 

doméstica contra mulher, com atuações relacionadas a grupos reflexivos de gênero 

com homens e mulheres, sendo pioneiro no Brasil nestes tipos de intervenções. O 

Instituto Noos relata que o objetivo da intervenção está em promover e também 

oferecer métodos pacíficos de resolução de conflitos, assim como promover relações 

equitativas de gênero.57 

Nas atividades propostas pelo serviço são utilizados enquanto referenciais 

teóricos os seguintes autores que tratam do tema da masculinidade: Michael 

Kaufman58, Michael Kimmel59, Gary Barker60, Margareth Arilha61, Benedito Medrado62. 

 
57 BEIRAS, Adriano. op cit p.46 
58 KAUFMAN, Michael. The seven p’s of men’s violence. Toronto, Canada. 1999. Disponível em 
<www.michaelkaufman.com> 
59 KIMMEL, Michael S. Masculinidade como homofobia: Medo, vergonha e silêncio na construção 
de identidade de gênero. T rad. Sandra Mina Takakura. UFRN. Revista Equatorial. v. 3, n.04. 2016. 
P. 97-124. 
60 PEACOCK, Dean, BARKER, Gary. Working with Men and Boys to Prevent Gender-based 
Violence: Principles, Lessons Learned, and Ways Forward. 2014. Men and Masculinities 2014, Vol. 
17(5) 578-599. 
61 SILVA. Margareth Martha Arilha. Masculinidades e gênero: discursos sobre responsabilidade 
na reprodução. São Paulo.1999. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social). PUC-SP. 1999. 
62 MEDRADO, Benedito. LYRA, Jorge, AZEVEDO, Mariana. BRASILINO, Jullyane. Homens e 
masculinidades: práticas de intimidade e políticas públicas. Recife, Pernambuco. 2010. Instituto 
PAPAI. Gema/UFPE. Promundo Margens/UFSC. 2010. 183 p. 

http://www.michaelkaufman.com/
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A metodologia utilizada consiste na realização de 12 sessões grupais e não há 

especificação sobre os atendimentos individuais.  

Os recursos que sustentam o projeto são advindos através de parceria do 

NOOS com o Instituto Promundo para a realização de um componente do Projeto 

+Pai, realizado por esta instituição. Este projeto é financiado por uma fundação 

internacional localizada na Holanda  

No Instituto Noos, os temas ou aspectos abordados são: perspectiva 

sistêmica, violência intrafamiliar e de gênero, políticas públicas voltadas para 

prevenção e interrupção de violência, metodologia do trabalho em grupo com homens 

em situação de violência.  

Destaca-se que o encaminhamento ao grupo ocorre através de demanda 

espontânea, contra-referência e transação ou condenação penal do indivíduo que se 

apresenta. 

Diferente das experiências em instituições do sistema de justiça, como 

presídios e tribunais, a ONG Noos, no Rio de Janeiro tem um histórico de atenção à 

demanda espontânea, à parte da demanda obrigatória encaminhada pelo sistema 

judiciário. O entrevistado desta instituição enfatiza a importância de ter atenção 

também a esta demanda espontânea nas atuações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho surgiu enquanto uma inquietação acerca da relação entre a 

violência de gênero, aparente na sociedade diante das estatísticas apresentadas, as 



48 

 

estruturas sociais que atravessam esses conflitos e sobre o papel dos estereótipos de 

gênero.  

Para melhor compreender essa questão, o trabalho teve início com a pesquisa 

acerca das origens da masculinidade, apresentada no capítulo 1, subtópico 1.1.. Foi 

possível perceber através das obras analisadas que a masculinidade surge em 

conjunto com a propriedade privada e com o patriarcado, que são estruturas sociais 

posteriormente absorvidas e instrumentalizadas para a manutenção do capitalismo. A 

evolução histórica apresenta diversos fenômenos sociais surgidos dessa combinação, 

um deles é a masculinidade tóxica.  

Após delinear os processos históricos de surgimento da masculinidade tóxica 

foi vez de adentrar a relação percebida como intrínseca entre os estereótipos de 

gênero sugeridos pela estrutura social do Patriarcado e a violência. Diante disso, 

insurge a necessidade de ressignificação da masculinidade, tratada no subtópico 1.2. 

Foi constatado que o atravessamento do Patriarcado nos homens ocorre 

marcadamente através da violência enquanto método resolutivo dos conflitos, para a 

provação de sua masculinidade e seu lugar de poder. No Brasil, a história da 

masculinidade é também determinada pela perspectiva imperialista imposta pelos 

colonizadores, não só pelo ordenamento jurídico importado, mas também por todo 

processo de supressão das culturas nativas e catequização destes indivíduos. A partir 

da tomada de consciência de que a masculinidade tóxica é produto de uma série de 

processos históricos, é necessário refletir acerca das formas e caminhos de 

ressignificação da masculinidade e dos estereótipos de gênero.  

Um caminho apresentado, diferente da tradicional justiça retributiva, é o dos 

grupos reflexivos implementados pela Lei Maria da Penha, que regulamenta os 

procedimentos realizados nos casos de violência contra as mulheres. Estes surgem 

enquanto forma de responsabilização e conscientização dos indivíduos envolvidos em 

situações de violência doméstica, para repensar a masculinidade tóxica e suas 

consequências.   

Esta proposta surge como estratégia diante da baixa efetividade da Justiça 

Retributiva, evidenciada diante das estatísticas apresentadas com a demonstração 

dos níveis de reincidência dos agentes e também o oferecimento de pouco amparo 

para os envolvidos. Dessa forma, descobriu-se a Justiça Restaurativa enquanto um 

caminho alternativo, com base na cultura da paz e nos instrumentos oferecidos por 

essa metodologia. Atestou-se como uma possibilidade que tem como vantagem uma 
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menor reincidência e maior acolhimento e mudança dos indivíduos para a resolução 

destes conflitos jurídicos derivados da desigualdade de gênero. Entretanto, para que 

seja funcional é necessário que haja uma rede de saúde e assistência pública para 

que seja garantido o amparo aos envolvidos em qualquer tempo do processo. 

Diante da pesquisa, foram apresentados exemplos concretos de organizações 

que desempenham este trabalho nesta linha, com o recorte daquelas surgidas no 

Estado do Rio de Janeiro: o instituto Shianti, o SER-H e o Instituto NOOS, apesar 

deste último atualmente possuir sede na cidade de São Paulo. Tais instituições 

realizam intervenções com homens, frequentemente, diante de episódios de conflitos 

jurídicos derivados de violência contra as mulheres ou contra crianças, apesar de 

alguns acolherem também demandas espontâneas. Com o propósito de repensar os 

valores derivados da masculinidade tóxica, com base em teorias feministas e também 

autores referência no tema da masculinidade, são executadas estratégias práticas não 

violentas. 

Com o Instituto Shanti foi realizada entrevista estruturada com o fundador e 

diretor Leandro Uchoas que apresentou informações profundas acerca do processo e 

destacou que a intervenção é avaliada também por aqueles indivíduos que passam 

pelo processo e que na avaliação interna do projeto, não houve nenhum participante 

que não desse a nota máxima para a escuta e o acolhimento recebidos. Além disso, 

sobre a qualidade dos temas abordados, a média de avaliação é excelente, e 

aproximadamente dois terços avaliam que os círculos melhoraram sua relação 

intrafamiliar. Portanto, podemos dizer com clareza que os círculos restaurativos 

interrompem a reprodutibilidade de ações violentas nos lares que sofrem intervenção.  

Enfim, a partir do exposto, foi percebido que a violência de gênero possui 

raízes profundamente ligadas á família, ao patriarcado e à propriedade privada que 

são decisivas para o capitalismo e que em diversas vezes são reforçadas pelo 

ordenamento jurídico. Além disso, a Cultura da Paz apresentou diferentes caminhos, 

menos dolorosos, mais eficientes e resolutivos que a Justiça Retributiva, para o 

manejo das situações em que ocorre violência de gênero, como a justiça restaurativa 

e os círculos reflexivos. Estas alternativas são possíveis e já exploradas pelas 

iniciativas apresentadas, que apesar de enfrentarem dificuldades orçamentárias ou de 

apoio, continuam caminhando em direção a uma resolução mais humana, mais 

acolhedora e consequentemente resolutiva dos problemas derivados do Patriarcado.  
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7. ANEXOS 

7.1. ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 
PROJETO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

1. AUTORIA: 
 

Nome Completo: Leandro Uchoas Ribeiro 
 
Telefone: (21) 98130 2097 
 
  E-mail: leandro.uchoas@gmail.com 
 
 Vinculação institucional: diretor do Instituto Shanti Brasil 

2.PROJETO: 
 
2.1. Título: Círculos restaurativos com homens em situação de violência 
doméstica 

 

 
2.2. Existe algum convênio ou outra normatização sobre o projeto? 
 

O trabalho é uma parceria do Tribunal de Justiça de São João de Meriti (I 
Juizado de Violência contra a Mulher) com o Instituto Shanti Brasil. 
 

 
2.3. Tempo de implantação: 
Janeiro de 2020 em diante 
 

            2.4. Objetivos: 
Em casos de homens envolvidos em violência doméstica, o projeto visa 
restaurar as relações e reconstruir os parâmetros de masculinidade nestes 
atores sociais, eliminando posturas tóxicas de violência no lar. 
 

 
2.5. Justificativa: 
A violência de gênero tem causas sociais e estruturais, e profundo impacto na 
sociedade. Esse projeto visa estimular uma Cultura de Paz, trabalhando em um 
eixo central de causa de violência na sociedade. Para isso, precisa desconstruir 
paradigmas de masculinidade instalados no imaginário popular. Isso é feito 
através dos círculos e dinâmicas ministrados no tribunal. Esse trabalho provoca 
uma mudança profunda na maneira como os homens enxergam a 
masculinidade, e na maneira como interagem em família. E essa nova 
cosmovisão reverbera entre os familiares, promovendo mudanças maiores. O 
Instituto Shanti Brasil está convencido de que uma forma bastante eficaz de se 
diminuir a violência social é atuando na Justiça com estratégias de combate de 
violência de gênero – afirmação que deixa de ser apenas convicção, para 
tornar-se uma certeza comprovada pelos indicadores que aferimos. 
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2.6. Metas: 
 
- Manter os índices altos de avaliação do projeto, por parte dos envolvidos – 
notas maiores que 4 em uma escala de 0 a 5. 
- Promover a expertise de mais profissionais facilitadores, de modo a multiplicar 
o projeto em outras unidades do Tribunal de Justiça. 
- Manter a taxa de reincidência igual a zero, como atualmente, ou próxima de 
zero. 
- Oferecer um formato mais maduro e eficiente de trabalho com a violência de 
gênero, onde se mesclam elementos dos tradicionais Grupos Reflexivos com o 
acúmulo técnico dos Processos Circulares. 
 

2.7. Relevância: 
Este projeto tem uma ação bastante importante na redução desse drama 
silencioso que é a violência doméstica. Apenas em 2017, as mulheres foram 
67% das vítimas de agressão física registradas no país. Segundo o Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), uma das fontes do Mapa, 
30% dos homicídios de mulheres são realizados em casa, enquanto entre os 
homens esse indicador é de apenas 11%. E durante a pandemia do 
coronavírus, a violência doméstica aumentou cerca de 50%. 
 
O trabalho com homens condenados por violência doméstica é realizado 
através de uma técnica reconhecida, que são os círculos restaurativos – mais 
precisamente, círculos de construção de paz. Em São João de Meriti, não 
utilizamos a metodologia do Grupo Reflexivo. Embora também seja um bom 
método, o círculo de construção de paz apresenta maior potencialidade de 
restauração das relações e de reconstrução dos paradigmas de masculinidade. 
Os indicadores aferidos no trabalho comprovam. 
 
Na avaliação interna do projeto, não houve nenhum participante que não desse 
nota máxima para a pergunta se “o coletivo e o facilitador os acolheu e os ouviu 
plenamente”. E sobre a qualidade dos temas apresentados, a média de 
avaliação, em uma escala de 0 a 5, é de 4,83. Aproximadamente dois terços 
avaliam que os círculos melhoraram sua relação intrafamiliar. Portanto, 
podemos dizer com clareza que os círculos restaurativos interrompem a 
reprodutibilidade de ações violentas nos lares de São João de Meriti. 
 

2.8. Impacto na sociedade: 
Este tipo de iniciativa tem um profundo impacto na sociedade. Segundo os 
estudos do economista indiano Amartya Sen, a violência tem causas 
estruturais, e tende a se reproduzir em espiral – atos violentos sobre indivíduos 
reverberam em novos atos violentos cometidos por estes mesmos indivíduos. 
Logo, atuar pela paz significa interromper esse progredir da violência em 
espiral. Os círculos restaurativos são um mecanismo de imenso potencial. E o 
diretor do Instituto Shanti Brasil, parceiro dessa iniciativa, teve treinamento na 
Índia para atuar como facilitador, na universidade Gujarat Vidyapith, fundada 
pelo pacifista indiano Mahatma Gandhi. 
 
Quando olhamos para um homem agressor em sua humanidade, resgatando 
seu interesse em atuar com cidadania pelo equilíbrio social, podemos 
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transformar seu comportamento – modificando todo o seu entorno. Ao 
auxiliarmos um homem a modificar seu paradigma de masculinidade, tratando 
as mulheres com respeito e sem violência, causamos um benefício que ressoa 
por diversos indivíduos. A experiência comprova que os homens que passam 
pelos círculos restaurativos do Shanti Brasil – no tribunal ou não – tornam-se 
multiplicadores, a levar valores de paz para seu ambiente de atuação e 
convívio. 
 

2.9.Potencial de multiplicação: 
Este trabalho tem um grande potencial de multiplicação. No final de 2020, o 
Instituto Shanti Brasil fez um curso de formação de novos facilitadores desses 
círculos de construção de paz. Na ocasião, 18 novos facilitadores foram 
habilitados – alguns ainda estão em fase de “mentoria” nesse momento, sendo 
acompanhado por três diferentes tutores em seu trabalho de facilitação. O 
modelo adotado pelo instituto no Tribunal de São João de Meriti é replicável em 
qualquer tribunal, e profissionais já foram preparados para realizar este tipo de 
trabalho. 
 

2.10. Comprovação  da execução (sites, links, fotos, declarações) 
 
Neste link do site Shanti Brasil, vocês podem ver os resultados do trabalho: 
https://shantibrasil.com/homens-avaliam-resultado-de-grupo-reflexivo-em-sao-
joao/ 
 
Nós tiramos poucas fotos, porque não temos autorização de mostrar o rosto 
dos participantes – o que julgamos respeitoso e apropriado. No entanto, 
podemos mostrar aqui duas fotos. A primeira imagem, abaixo, é de uma 
reunião entre Leandro Uchoas, diretor do Instituto Shanti Brasil e principal 
facilitador dos encontros, e de Renata Medina, juíza responsável pelos 
trabalhos. A segunda foto é das mãos dos participantes de um círculo, em uma 
das dinâmicas propostas pela metodologia. 
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3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
Nome: Leandro Uchoas Ribeiro 
Telefone: +55 (21) 98130-2097 
E-mail: contato@shantibrasil.com 
 

 
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021 

__________________________________________ 
Local e data 

 

 
_________________________________________ 

Assinatura do autor principal 
 


