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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar as narrativas masculinas dos 
assistidos que participam dos programas de acompanhamento específico do Patronato 
Municipal de Pitanga – Paraná, enviados por determinação judicial, como ação interventiva 
que visa atividades críticas e reflexivas que propiciem mudanças de comportamentais. 
Busca através da pesquisa bibliográfica e qualitativa com análise narrativa, demonstrar 
como estereótipos de gênero são reificados e sentidos por eles a todo momento, o que 
resulta na dificuldade de desmistificar relações patriarcais e desiguais entre homens e 
mulheres, além de contribuir para a perpetuação dos discursos tidos como verdades 
incontestáveis difíceis de promover a sua desconstrução. 
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Abstract: This paper aims to present the male narratives of the assistants who participate in 
the specific monitoring programs of the Municipal Patronage of Pitanga - Paraná, sent by 
judicial determination, as an intervention action that aims at critical and reflexive activities 
that lead to behavioral changes. Search through bibliographic and qualitative research with 
narrative analysis, to demonstrate how gender stereotypes are reified and felt by them at all 
times, which results in the difficulty of demystifying patriarchal and unequal relationships 
between men and women, in addition to contributing to the perpetuation of discourses As 
indisputable truths difficult to promote their deconstruction. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Patronato Municipal de Pitanga, projeto de extensão universitária, trabalha como órgão da 

Lei de Execução Penal, responsável pela fiscalização das penas e medidas alternativas 

impostas em audiência, como também da articulação dos Programas de Acompanhamento 

Específico, como o BASTA – para homens autores de violencia doméstica. 

Neste sentido, através da pesquisa bibliográfica e qualitativa com análise narrativa, este 

trabalho possui o objetivo de mensurar uma alternativa no combate e erradicação do 

machismo, da misoginia, do sexismo e da violência doméstica contra as mulheres, ao 

demonstrar por intermédio das narrativas dos homens autores de violência doméstica que 

participam do Programa, as várias formas de reificação que ocorrem a todo momento e que 

não permitem a dissolução de hierarquias patriarcais e nem viabilizam a desconstrução de 

estereótipos de gênero, tão pouco possibilitam a consolidação do significado da palavra 

gênero. 

O trabalho realizado pelo Patronato Municipal de Pitanga, segue as diretrizes impostas pela 

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU, e acompanha os 

objetivos da Lei Maria da Penha, na erradicação e combate a todas as formas de violência 

doméstica contra as  mulheres, ao citar em seus artigos a criação de centros de reeducação 

para os homens autores de violência doméstica. 

O Programa de Acompanhamento Específico – Basta, torna-se uma nova lente, para as 

alternativas e intervenções nos casos de violência doméstica, as narrativas demonstradas 

pelos homens autores de violência doméstica participantes do programa, revelam a urgência 

da inclusão deles nos atendimentos, pois, somente uma justiça punitiva sem reflexão não irá 

produzir efetividade nas intervenções. 

Propiciar atendimento as mulheres em situação de violência doméstica é de suma 

importância, no entanto, os homens também são produtos de uma construção histórica, 

social e cultural que subjetivamente os enquadram numa sistema patriarcal, que revela as 

mulheres como inferiores, submissas e com direitos restritivos, neste sentido, trabalhar com 

homens autores de violência doméstica situa-se como um trabalho em prol das mulheres e 

da desconstrução deste processo e perpetuação de práticas patriarcais e machistas 

instauradas na sociedade. 
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2. OBJETIVO 

 

Pretende-se com este trabalho demonstrar que o processo de construção social, 

histórico e cultural, produziu homens e mulheres cerceados nas suas possibilidades e 

potencialidades, onde, ao mesmo tempo que fornece subjetivamente privilégios aos 

homens em detrimento dos femininos, objetivamente limita e expõem a fragilidade 

masculina em lidar com situações que precisam ser cotidianamente comprovadas e 

aprovadas por outros homens, as quais tornam-se verdades incontestáveis e que 

precisam ser compreendidas num contexto de desconstrução de estereótipos de gênero 

e que possam produzir efeitos quanto a mudanças de atitudes comportamentais 

inseridas no cotidiano masculino e que favoreçam o combate e a erradicação da 

violência contra as mulheres. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Patronato e o programa de acompanhamento específico - basta  

 

O Patronato Municipal de Pitanga – Paraná, trata-se de um projeto de extensão universitária 

e se comporta como órgão da Lei de Execução Penal, onde entre as suas atribuições, está 

a fiscalização do cumprimento das penas e medidas alternativas impostas em audiência 

judicial. Após a sentença os assistidos são encaminhados para realização de triagem 

através de uma equipe multiprofissional formada por advogados, assistentes sociais, 

padagogos e psicólogos. (PITANGA, 2013) 

Os assisitidos vêm até o Patronato para realizarem os seus cadastros e neste momento são 

instruídos quanto as condições impostas em audiência para eles, entre elas, destaca-se o 

comparecimento mensal ou bimestral, para assinatura e justificar suas atividades durante 

este intervalo de tempo, cumprimento de prestação pecuniária, ou seja, certa quantia em 

dinheiro que é depositada em favor do Conselho da Comunidade, prestação de serviços à 

comunidade para alguma instituição municipal. (SEJU, 2013) 

Estas penas são fiscalizadas pelo Patronato, o qual é responsável por informar ao sistema 

judiciário, a regularidade e irregularidade dos assistidos quanto ao cumprimento de suas 

penas. (SEJU, 2013) 

Além das fiscalizações das penas e medidas alternativas, o Patronato trabalha com o 

objetivo de proporcionar aos assistidos programas de acompanhamento específico que 

possuem o objetivo de produzir relfexões críticas sobre os delitos cometidos com o escopo 
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de internalizar neles novas atitudes comportamentais e possibilitar a redução da reincidência 

criminal. (SEJU, 2013) 

O Patronato Municipal de Pitanga, possui 05 (cinco) programas de acompanhamento 

específico, o SAIBA, para os assistidos que foram flagrados portando pesquena quantidade 

de substância psicoativa, sugerindo que seja para consumo próprio, o ECO-AULAS, para 

crimes ambientais, E-LER, que incentiva o retorno as atividades escolares, o BLITZ, para os 

envolvidos em crime de trânsito e o BASTA, para homens autores de violência doméstica. 

(SEJU, 2013) 

O Programa Basta está ancorado pelos Artigos 35 e 45 da Lei 11340/2006, conhecida como 

Lei Maria da Penha, onde neles encontra-se respaldo legal para a criação de lugares que 

possibilitem atendimentos de reeducação e reabilitação e onde a participação dos homens 

autores de violência doméstica pode ocorrer através de determinação judicial. (BRASIL, 

2010) 

O Programa possui 08 (oito) encontros nos quais são discutidos temas referentes a violência 

doméstica, machismo, construção social e cultural de homens e mulheres, e possui o 

objetivo de combater e erradicar todas as formas de violência contra as mulheres, como 

também a desmistificação de estereótipos de gênero e a construção de uma sociedade com 

mais igualdade e equidade entre homens e mulheres. 

3.2. Narrattivas expostas no programa basta 

3.2.1 – Virilidade Masculina 

 

O programa possui atividades que visam desenvolver o pensamento crítico e reflexivo ao 

propiciar a eles oportunidades de revelarem as suas histórias, dificuldades e necessidades, 

além da interação de todos os participantes. 

Neste sentido, ocorre a troca de experiências que resultam em narrativas advindas de 

homens autores de violência doméstica que devem ser consideradas como suportes na 

atuação interventiva dos profissionais que orientam o grupo, além de levantar novas teorias. 

Atentar-se a estas narrativas significa dimensionar um trabalho com maior efetividade no 

combate e erradicação da violência doméstica contra as mulheres. 

Uma das narrativas expostas pelos participantes durante o grupo, remete-se a sexualidade 

masculina, eles argumentam que são diariamente cobrados a provarem a sua virilidade, e 

que, nem sempre esta cobrança vem de outros homens e sim de mulheres. segundo 

Machado (p. 236, 1998) “A virilidade supõe no mais profundo do impensado, isto é, do que é 
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vivido como natural, a disponibilidade total para a realização da atividade sexual. Virilidade 

está associada ao lugar simbólico do masculino como lugar da iniciativa sexual”. 

A virilidade masculina trata-se de uma condição imposta “naturalmente” aos homens, eles 

jamais podem frear seus impulsos sexuais e sim, mantê-los sempre ativos, o mal 

desempenho sexual dos homens torna-se flagelo para eles. Segundo Saffioti (2004, p.36) 

“Porque homem não falha, ou melhor, não tem o direito de falhar [...], já que representa a 

força, quase a perfeição”.  

No entanto, esta imposição sexual aos homens, vista por muitos como um privilégio 

masculino exercido através de uma maior liberdade sexual em relação as mulheres, 

segundo Bourdieu (2012, p.64) “[...] é também uma cilada e encontra sua contrapartida na 

tensão e contensão permanentes, levadas por vezes ao absurdo, que impõe a todo homem 

o dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, sua virilidade”. 

Quando a virilidade masculina não é exercida, segundo as narrativas, eles sentem-se 

discriminados e são classificados como fracos e não condizentes com o modelo de homens 

machos que a sociedade espera naturalmente que eles sigam. Neste sentido, eles 

assumem uma postura imposta a eles para serem aceitos como verdadeiros homens por 

outros homens. De acordo com Saffioti (1987, p. 24)” Para agir como o macho representado 

na ideologia dominante o homem deve aceitar, ainda que insconciente, sua própria 

castração”. 

O homem será considerado macho na medida em que for capaz de 
disfarçar, inibir, sufocar seus sentimentos. A educação de um verdadeiro 
macho inclui necessariamente a famosa ordem: “Homem (com H maiúsculo) 
não chora”. Quantos homens tiveram que engolir lágrimas diante da tristeza, 
da angústia, do luto, em nome desta norma de conduta! (SAFFIOTI, 1987, 
p.25) 

Nesta direção, deve-se repensar as posturas que são impostas socialmente a eles, redefinir 

linguagens que reificam o discurso dos homens machos como sendo aqueles ativos 

sexualmente, para que possamos compreender que estas atitudes são produtos de uma 

construção social, histórica e cultural que cerceia e mutila o desenvolvimento das 

capacidades afetivas e explora as atividades agressivas dos homens, contribuindo para a 

perpetuação da violência de gênero.  

3.2.2 Divisão social e sexual do trabalho 

 

Os participantes também levantam questões referentes a saúde deles, alegam que somente 

procuram assistência médica quando as dores tornam-se insuportáveis, com a justificativa 
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de que devido a jornada de trabalho não possuem tempo para irem ao médico, realizar 

exames e se preciso iniciar um tratamento. 

Esta narrativa demonstra a condição imposta aos homens que segue a própria divisão social 

e sexual do trabalho, e, que define com clareza os papeis que homens e mulheres devem 

desempenhar em uma sociedade que visivelmente se ancora em um sistema patriarcal, e, 

que limita os espaços que homens e mulheres devem circular, destinando o espaço público, 

como sendo do trabalho remunerado aos homens, e o espaço doméstico, privado como 

sendo destinados as mulheres. Segundo Carmo (2010, p. 01) “[...] coloca em cheque a sua 

identidade de homem, pois um dos eixos na construção de sua identidade masculina é o 

trabalho”. 

Em tempos de recessão econômica, elevação da taxa de desempregos, muitos homens se 

amendrontam com o receio de perderem seus empregos e não conseguirem comtemplar 

todas as necessidades materiais que a sua família necessita. De acordo com Carmo (2010, 

p. 01) “Para os homens as mudanças ocorridas na economia também trouxeram desafios à 

sua posição de “macho provedor”. Surge neste contexto, a palavra “fraco”, ou seja, homens 

que não possuem nem a condição de manterem as suas famílias. 

Os homens, contudo, são os mais afetados, na medida em que sempre lhes 
coube prover as necessidades materiais da família. E este papel de 
provedor constitui o elemento de maior peso na defini- ção da virilidade. 
Homens que experimentam o desemprego por muito tempo são tomados 
por um profundo sentimento de impotência, pois não há o que eles possam 
fazer. (SAFFIOTI, 2004, p.35) 

 

O fracasso toma conta deles ao mesmo tempo que se sentem ameaçados pela 

possibilidade do não pertencimento a condição de macho, pois, o ser “homem macho” deve 

ser a todo momento demonstrado através da compatibilidade com a expectativa que a 

sociedade espera ser desempenhada pelos homens. Segundo Badinter (1993), o maior 

elogio a um homem é dizer que ele é um verdadeiro homem, e esta veracidade vem 

acompanhada de um pleno desenvolvimento econômico. 

A divisão sexual e social do trabalho afeta também as relações conjugais, pois, outra 

narrativa que os homens autores de violência doméstica expõem está na personificação das 

mulheres como propriedades e submissas a eles, ao argumentarem que a violência não 

ocorre em vão, que nenhuma mulher é agredida à toa, ou seja, se elas se encontram em 

situação de violência é devido a algo que elas cometeram, e que eles, julgam como errada. 

Nas palavras de Almeida (2006, p. 73) “[...] das mulheres esperava-se a permanência no 

espaço doméstico, o recato, submissão, o acatamento da maternidade como a mais elevada 
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aspiração”. Portanto, observa-se que a primeira demonstração da inferioridade da mulher 

emerge da divisão social do trabalho que ocorre na família, quando os homens se apropriam 

do corpo feminino e impõem as suas regras. 

 
 
O corpo e a sexualidade das mulheres passou a ser controlado, instituindo-
se então a família monogâmica, a divisão sexual e social do trabalho entre 
homens e mulheres. Instaura-se, assim, o patriarcado, uma nova ordem 
social centrada na descendência patrilinear e no controle dos homens sobre 
as mulheres (NARVAZ; KOLLER, 2006, p.50). 

 

O patriarcado torna as mulheres propriedade dos homens, devendo respeito e obediência, 

eles ditam as regras, segundo Dias (2004, p. 41) “Surge um sentimento de submissão e 

subordinação dela em relação a ele, que resta como detentor do poder e editor das regras 

comportamentais”.  

Portanto no pensamento masculino, mulheres que se encontram em situação de violência 

doméstica, deve-se ao fato de não terem o comportamento delas aceitos pelo seus 

parceiros, justificando as agressões sofridas por elas como forma de “corrigir os seus erros”. 

Estas duas narrativas demonstram a necessidade da desconstrução de estereótipos de 

gênero, que limitam não somente o desenvolvimento feminino, mais que também, extermina 

as potencialidades masculinas. O ato de comprovar a sua masculinidade a todo momento 

seja através da atividade sexual ativa ou de comandar suas parceiras, submetem estes 

homens a padrões que objetivamente muitos não querem seguir, porém, através de 

discursos que reificam a todo o momento como eles devem ser e que se tornam verdades 

incontestáveis, assim,  o flagelo masculino emerge como alternativa de eliminar situações 

de violência doméstica, a partir do momento que se compreende  que os homens também 

são produtos de uma sociedade machista e patriarcal. 

Nesta direção, podemos situar que o mesmo machismo que torna desigual a relação entre 

homens e mulheres, colocando elas em condições de inferioridade e revelando a 

supremacia masculina, insere nos homens desde crianças a eterna procura pelo 

reconhecimento da sua masculinidade, mesmo que isto cause danos a sua saúde e seu 

desenvolvimento tanto social, emocional e comportamental. 

 

4. MÉTODO 

Para atingir o objetivo proposto por este trabalho, através de um viés investigativo, 

de uma natureza exploratória, optou-se pela pesquisa qualitativa, na qual, segundo 

Demo (2009, p. 152), “[...] existe o interesse em apanhar também o lado subjetivo 
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dos fenômenos, buscando depoimentos que se transformam em dados relevantes, 

também oriundos de pessoas simples”. 

Destarte, a opção pela pesquisa qualitativa permitiu a observação das narrativas 

masculinas expostas nos grupos do Programa de Acompanhamento Específico – 

Basta, para homens autores de violência doméstica, que possibilitam contextualizar 

o processo de construção social de homens, quanto a reificação de estereótipos de 

gênero, que a todo momento são repassados como verdades incontestáveis e que 

configuram uma sociedade patriarcal, machista, sexista, misógina. 

Utilizou-se também a pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2010, p.50) “[...] é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos”, esta opção possibilitou dar fundamentação teórica aos aspectos 

masculinos, como conceitos de virilidades e masculinidades demonstradas por 

diversos autores.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Torna-se necessário entender que a todo momento são depositados em homens e mulheres 

estereótipos de gênero, que classificam como cada um deles devem agir socialmente, aos 

homens impõem a eles a capacidade de demonstrarem no seu cotidiano o papel de 

“homens machos”, precisam provarem que suas virilidades e masculinidades são 

condizentes com o que a sociedade espera deles, excluindo aspectos considerados do 

universo feminino, para que deste modo, sejam aceitos pelos outros homens. 

A Lei Maria da Penha, ao classificar a violência doméstica como sendo uma violência de 

gênero e ao incluir nela o atendimento aos agressores, além de estabelecer a punição a 

eles pelos atos cometidos, instaura uma intervenção que permite a re (educação) destes 

homens na perspectiva de mudanças de comportamentos e atitudes, através de atividades 

com viés críticos e reflexivos sobre as especificidades que giram entorno do ser homem. 

Ser homens aceitos pela sociedade, muitas vezes, significa a mutilação, pois, são 

subtraídos deles qualquer aspecto de sentimento, fragilidade, subjetividades perpetuadas 

por discursos que os fazem reféns de um poder simbólico, que através de uma 

racionalidade instrumental não os permite vislumbrar novas possibilidades. 

Os privilégios dados aos homens, podem serem considerados como armadilhas, o cotidiano 

de provação de suas masculinidades e virilidades influencia em atitudes agressivas, aceitas 

pela sociedade machista e patriarcal que julga as mulheres como propriedades masculinas, 

estas duas situações criam condições para a reprodução e perpetuação da violência 

doméstica contra as mulheres. 
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Neste sentido o Programa Basta do Patronato Municipal de Pitanga – Paraná, juntamente 

com a Lei Maria da Penha, cria um espaço para que estes homens autores de violência 

doméstica sejam ouvidos e atendidos em suas necessidades, propiciando condições para 

que ocorra a interrupção deste ciclo e cotidiano de violência. 

Realizar um trabalho de escuta com este homens significa ir além de dimensionar 

intervenções que busquem reduzir, coibir e erradicar todas as formas de violência contra as 

mulheres, mais compreender as especificidades em torno dos homens para que assim 

possamos de fato construir uma igualdade de gênero. 

Portanto, o trabalho com os homens autores de violência doméstica torna-se uma nova lente 

sobre as ações de erradicação da violência contra as mulheres e permite a eles o contato 

com o desconhecido, com a desconstrução de estruturas machistas e sexistas, ao propiciar 

conhecimentos críticos e reflexivos sobre as suas atitudes na perspectiva de mudanças 

comportamentais que favoreçam não somente a erradicação da violência contra as 

mulheres, mais a violência cometida por homens a outros homens diante deste poder 

simbólico dado a eles sob a ótica dos Direitos Humanos. 
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