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RESUMO 

 

“Homens autores de violência doméstica”: relações de gênero, formas 

cotidianas de governo e processos de formação de Estado 

 

 

Paulo Victor Leite Lopes 

 

Adriana de Resende Barreto Vianna (Orientadora) 

 

 

O foco da presente tese são as formas de governo estabelecidas a partir e em 

torno dos homens autores de violência doméstica, apreendidas etnograficamente 

através de minha inserção como pesquisador em uma instância administrativa na 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Nesse sentido, essa tese pode ser 

compreendida como uma investigação acerca de processos de formação de Estado, 

cuja ênfase encontra-se nas práticas, dinâmicas e interações estabelecidas 

cotidianamente entre administradores – os técnicos – e administrados – os homens –, 

bem como entre diferentes instâncias e dispositivos estatais. Não se trata, portanto, de 

um trabalho que tenha como horizonte a avaliação da eficácia das práticas 

empreendidas ou das políticas em vigor e tampouco que se oriente para a 

compreensão das trajetórias dos homens autores de violência doméstica. Ao invés 

disso, preocupa-se, sobretudo, com a possibilidade de compreender, a partir de uma 

perspectiva etnográfica, tanto a produção contínua do Estado “em ato”, privilegiando 

as dinâmicas constitutivas dos modos de fazer da administração, quanto os modos de 

subjetivação que, a partir de uma série de constrangimentos conduzidos pelas formas 

específicas de gestão a que estão submetidos, são operacionalizados pelos sujeitos 

atendidos pela instância que aqui será nomeada como Serviço Para Homens (SPH). 

 

Palavras-chave: Antropologia dos processos de formação do Estado, Homens 

autores de violência doméstica, Antropologia das moralidades, Violência doméstica 

contr  mulher, Antropologia do poder, Relações de gênero.  
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ABSTRACT 
 
 

“Male perpetrators of domestic violence”: gender relationships, forms of 

government and State formation 
 

 

Paulo Victor Leite Lopes 

 

Adriana de Resende Barreto Vianna (Orientadora) 

 

 

The forms of government established from and around male perpetrators of 

domestic violence are the focus of the present thesis. These forms were 

ethnographically apprehended through my insertion as a researcher in an 

administrative instance in the metropolitan zone of Rio de Janeiro. In this sense, this 

thesis is an investigation on processes of State formation, with emphasis on the 

practices, dynamics and interactions established daily between managers - the 

technicians – and the subjects under administration - the men -, as well as between 

different instances and state provisions. The aim of this work is not an evaluation of 

the effectiveness of the practices undertaken or of the policies in force; it is not, 

either, an understanding of the trajectories of male perpetrators of domestic violence. 

Instead, it is concerned, above all, with the possibility of understanding, from an 

ethnographic perspective, the continuous production of the State "in act", privileging 

the constitutive dynamics of the ways of doing of the administration. This is also an 

investigation on the modes of subjectivation that, based on a series of constraints 

driven by the specific forms of management to which they are submitted, are 

operationalized by the individuals assisted by the body designated here as the Service 

for Men (SPH). 

 

Key words: Anthropology of the State, Male perpetrators of domestic violence, 

Anthropology of moralities, Violence domestic against women, Anthropology of 

power, Gender relationships. 
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Ele chegou lá em casa pedindo um copo d'agua 

Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada 

Pediu pra tomar banho se enrolou na minha toalha 

Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada 

Eu não quero nem saber se você tem namorada 

Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada 

Fica me assoviando no portão de madrugada 

Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada 

 

A missão vai ser cumprida 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

Pra dar de mini-saia e de calça comprida 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

 

Te meto atrás das grades, eu destruo sua vida 

Se largar de barriga, se largar de barriga 

Eu vou na Maria da Penha, vou no batalhão 

Não adianta tu fugir, tu vai pagar pensão 

Tu vai ter que trabalhar no PAC noite e dia 

Se largar de barriga, se largar de barriga 

Vai dormir na minha casa, vai comer da minha comida, pô 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

 

Eu não moro na tua casa, nem como da sua comida 

Vou te processar botar seu nome na justiça 

Vou chamar o advogado, te acuso de agressão 

Conto umas historinhas pra te ver no camburão 

Conto mentira pros meus pais pra conseguir tudo o que eu quero 

Roubei o seu caráter, te joguei no inferno 

Estourei a camisinha sou esperta pra caralho 

Ganhei na justiça, te dei golpe de estado 

E fodeu 

Que a missão vai ser cumprida 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

A comida que eu te dou é ovo ou linguiça 

Vou largar de barriga, vou largar de barriga 

Você me engravidou, pra mim tá tudo bem 

Agora eu vou tirar tudo o que você tem 

 

 

Vou largar de barriga 

Compositores: Mc Carol e Mc Parafuso 

 

  



 
 

viii 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às grandes mulheres-amigas que, dia atrás de dia, estão 

comigo, me fazem bem e provocam o meu melhor! 

Meu muito obrigado à Dona Bela, à Isabel, à Diana, à Glaucia, 

à Julia, à Lilian, à Paula, à Silvia, à Raíza e à Vanessa  

 



 
 

ix 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao pensar sobre os agradecimentos da minha tese, uma espécie de “confusão” 

veio à cabeça: como limitar quem está relacionada a este trabalho e aos cinco anos 

que antecederam a sua defesa? Como, neste que é o “trabalho final” de determinada 

etapa da trajetória pessoal, não trazer as pessoas que sete, oito, dez anos atrás foram 

fundamentais para que esses cinco anos fossem possíveis? É um pouco tranquilizador 

saber que tais pessoas apareceram em agradecimentos de outros trabalhos, mas, do 

mesmo modo, ainda permanece o desejo de nomeá-las. Assim, nas páginas que 

seguem, agradeço, antes de tudo, a sorte de ter encontrando e caminhado com tanta 

gente boa em diferentes momentos da vida, fazendo um emaranhado desordenado de 

nomes e relações!  

Quero agradecer, portanto, aos amigos que pude fazer nessa caminhada. Tem 

gente do ensino médio, da graduação, dos trabalhos, dos bares e ruas, do mestrado e 

do doutorado. Agradeço, desde os idos tempos da Escola Técnica Estadual Adolpho 

Bloch, à Glaucia e à Lourence a presença e o estímulo sempre constantes em meus 

movimentos e desejos. Já são mais de uma década e meia de amizade! Além dos 

vínculos pessoais, à Glaucia ainda devo agradecer a sua firmeza política que se 

evidencia não apenas nos seus posicionamentos e falas, mas no modo como 

estabelece suas relações pessoais. Amo a nossa sintonia, a intimidade que 

construímos, a cumplicidade no riso e na dor. Você segue como um exemplo e uma 

inspiração para o que eu gostaria de ser! Amo você, minha irmã! 

Da UERJ, nem sei bem por onde começar. São tantos laços, tantos encontros, 

tantos afetos... Além das aulas e lições durante a graduação, agradeço a permanência 

das professoras Cecília, Felícia, Luitgarde e Sandra acompanhando os meus 

caminhos, dando dicas e comemorando as conquistas após aquele período. Fico feliz 

pela manutenção do contato e das nossas trocas afetivas! Um agradecimento aos 

amigos da graduação que, ao longo do doutorado, ainda que em diferentes momentos, 

permaneceram firmes em trocas: Angélica, Camilinha, Cecília, Janine, Jolie, 

Leonardo, Mayra, Palloma, Patrícia e Rachel. A esta última, junto com Ariana, Carol 

e Monique, devo agradecer todo o companheirismo e as ajudas ao longo dos três anos 

de vizinhança, e, em especial, todo o carinho e a solidariedade que tiveram no período 

final da escrita. Valeu mesmo! <3 

Tratar de casa me remete, imediatamente, à Lilian e à Raquel. Além de 

companheiras de antropologia, tive a alegria de dividir apartamento com as duas. 

Quanta vida, quantas histórias, quanto apoio! Entre as noites de fornalha e as 

conversas com as linguiças mineiras, muito aconselhamento, muito ensinamento, 

muito cuidado e amor. Não obstante isso, a parceira afetiva com elas também foi 

diretamente fundamental a esta tese. Agradeço à Raquel a disponibilidade em apoiar e 

ler parte da tese, bem como louvo o enorme companheirismo que Lilian e eu tivemos 

durante a redação das nossas teses! Posso afirmar que esta tese também foi possível 

pois Lilian e eu estávamos, quase todos os dias, lado a lado!  

Apesar das minhas implicâncias com o Museu, lá foi um lugar em que pude 

estabelecer muitos laços de amizade, solidariedade e companheirismo. Da minha 



 
 

x 

turma inicial, além das mineiras citadas acima, guardo a delicadeza e a suavidade da 

Mariana, o zelo e a objetividade da Rita, o humor e o amor de Guillermo. Além 

desses, meus caminhos pelo PPGAS ainda me ligaram a colegas de diversas outras 

turmas! Fui protegido e “apadrinhado” por Isis, Laura e Silvia, bem como por 

Leandro, outro laço tecido, na verdade, na UERJ. A essas e esse, se somaram Raquel 

Sant’Anna, Bianca, Marta, Camila, Everton, Raphael, Marcos, Aline Torres, Aline 

Magalhães, Maria Cecília, Waldemir, Edilson, João, Uliana, Laura Lowenkron e 

Martinho. Agradeço, ainda, à Letícia e à Angela, minhas veteranas de PPGAS e de 

orientação, não apenas pelas conversas, dicas e carinhos trocados pelos corredores, 

mas também por terem aceitado fazer parte da banca de defesa desse trabalho. Seus 

trabalhos e reflexões me ajudam a observar o mundo e as suas personas evidenciam 

formas gentis e fraternas de ser e circular no mesmo. Grande admiração e respeito por 

colegas tão jovens e tão grandes! 

Foi também no Museu que conheci e me aproximei da minha gurua, terapeuta, 

coach, professora, colega, irmã... a amada amiga Diana. Que privilégio ter podido me 

aproximar de você e gozar da sua amizade! Agradeço, ainda que essa conta nunca vá 

fechar, o carinho, o cuidado e a generosidade que sempre dedicou a mim. Aprendi 

tanta coisa de antropologia, sobre relações pessoais, sobre cinema, sobre o mundo e 

sobre mim! Que grande companheira você tem sido desde os idos de 2006! Muito 

obrigado por tudo, te amo!  

Ao longo desses nove anos de PPGAS pude me beneficiar das condições 

privilegiadas à reflexão acadêmica e ao desenvolvimento de pesquisas antropológicas 

proporcionadas por essa instituição, que, é importante destacar, vão bem além das 

salas de aula e dos encontros com os professores. Às equipes da secretaria e da 

biblioteca, agradeço todo o carinho, o espírito colaborativo, a dedicação e a 

competência não só nos seus afazeres mais amplos, mas na delicadeza que sempre 

pude encontrar quando os procurei. Meu muito obrigado, portanto, a todos os 

profissionais que fizeram parte das eficazes, fraternas e competentes equipes que, 

como sabemos, são fundamentais para o Museu acontecer. Agradeço à Alessandra, à 

Carla, à Fernanda, à Juliana, ao Márcio e à Rosana por toda ajuda na biblioteca. Na 

secretaria, outra equipe maravilhosa dava mais do que conta do recado. Meu muito 

obrigado ao Afonso, à Ana Carla, à Izabele, ao Bernardo, à Carla, ao Anderson e à 

Drica. A Drica, aliás, foi uma super parceira e amiga durante toda a minha passagem 

pelo PPGAS. Além de espaço operacional-institucional, a secretaria era para mim 

lugar de refúgio e amor. Se, assim como em SP, existe amor no PPGAS, pode apostar 

que eu o encontrei ali atrás daquele balcão! Agradeço, por fim, a ajuda, as 

brincadeiras e os desenrolos com Carmen e Fabiano na xerox. 

Além destes, devo agradecer aos professores com quem pude realizar 

disciplinas, mas, ao mesmo tempo, aos outros que, mesmo sem ter mantido a relação 

de professor e aluno em salas de aula, são importantes à minha formação. No primeiro 

grupo, destaco a Adriana, o Antonio, o Gilberto (em lembrança), a Giralda, o José 

Sérgio, o Márcio, a Marta e a Olívia; ao que se refere aos segundos, meus 

agradecimentos se direcionam à Adriana Facina, ao John, à Maria Elvira, ao Moacir e 



 
 

xi 

à Renata. Agradeço, em especial, à professora Maria Elvira por compor a banca de 

defesa desta tese. 

Dos professores da casa, ressalto ainda, os outros três membros da banca, a 

quem faço um agradecimento especial. Ao Luiz Fernando, sou grato pela abertura das 

portas do Museu Nacional, ao me acolher em suas disciplinas em 2006, quando eu 

ainda cursava a graduação. Poucos meses depois, tive a oportunidade de ser 

incorporado ao seu grupo de pesquisa, um espaço que foi muito importante à minha 

formação acadêmica e profissional. Além dessa presença nos primeiros momentos da 

minha interação com o Museu, pude me beneficiar, durante o mestrado, de sua 

orientação e acompanhamento, quando então reafirmei e consolidei a minha estima e 

admiração. Luiz, antes mesmo da minha entrada no Museu, já era [e permanece 

sendo] fundamental referência intelectual para a mim.   

Ao Antonio Carlos, além de seu exemplo e inspiração, evidenciados ao longo 

desse trabalho, quero agradecer, sobretudo, o cuidado que sempre manteve comigo, as 

brincadeiras trocadas e o interesse em meu desenvolvimento e formação, enfim, por 

ter se tornado, ao longo dessa minha passagem pelo PPGAS, ao mesmo tempo um 

mestre e um querido amigo. Agradeço também a ele e ao Luiz Fernando pelos 

comentários que realizaram durante o exame de qualificação desse trabalho, quando 

pude delinear novos investimentos à minha pesquisa. Além da excelência intelectual-

acadêmica dos dois, tenho grande admiração em decorrência da atuação pública que 

desempenham para a qualificação da universidade e da antropologia em nosso país.  

Tal configuração entre admiração, formação e amizade também constituem o 

fundamento da minha relação com Adriana. Na verdade, a proximidade temporal 

entre a escrita desses agradecimentos e os momentos de fechamento dessa tese, 

quando a relação entre formação e companheirismo ganhou tonalidades ainda mais 

fortes, tornam demasiado difícil a nomeação do sentimento de gratidão que mantenho 

por ela. O que posso dizer é que me sinto muito privilegiado por ter ouvido os seus 

comentários e orientações em torno da minha pesquisa, mas, de forma complementar, 

por ter ouvido as suas ironias, ter sido alvo de seu cuidado e por tê-la no círculo das 

minhas relações próximas. Meu eterno muito obrigado por todo o processo de 

orientação! 

Ainda em torno da montagem da banca de arguição, à Barbara devo agradecer 

não apenas o fato de ter aceitado compô-la, mas, sobretudo, por ter conformado o meu 

olhar em torno das questões da violência doméstica. Seja através das suas produções 

bibliográficas ou ainda nas conversas mantidas, inicialmente através do SerH, mas 

também no CESeC, as suas reflexões são, para mim, fonte de grande inspiração. O 

modo como, em seu trabalho, articula rigor científico e intervenção social, é, da 

mesma forma, um horizonte a ser perseguido.  

No CESeC, aliás, pude estar com outras fontes de inspiração. O pragmatismo e 

a objetividade da Julita, a temperança e o cuidado da Leonarda, além da capacidade 

de se comunicar e de liderar da Silvia, dão liga a uma produção intensa, de qualidade 

e socialmente referenciada. Estar no CESeC, portanto, não foi apenas ter contato com 

um espaço de aprendizado importante em tornos das temáticas da segurança, 

violência e justiça, mas, além disso, uma escola sobre competências intelectuais e 



 
 

xii 

profissionais importantes ao desempenho qualificado da reflexão e atuação política. 

Além das coordenadoras, ainda tive a oportunidade de trabalhar com outros 

profissionais cujo convívio tornava às idas à Assembleia, 10 bem mais alegres. 

Agradeço, portanto, à Ana Paula, “anja” de todos nós, à Ana Clara, à Ana Paula, à 

Carol, à Dani, à Ilmar, à Luna, ao Pablo, ao Raul e à Úrsula. Sem dúvidas o CESeC 

foi [e é] uma grande escola para mim! 

Outra instituição que atuei durante o doutorado e que ocupa um lugar central 

na minha formação foi o ISER. Agradeço os estímulos e a aposta que recebi de Pedro 

Strozemberg, responsável pela guinada temática que resultou nesta tese, mas também 

todo o espírito coletivo e a disposição em ajudar que encontrei em todo o corpo de 

funcionários que mantém o Instituto em movimento. Um beijo e um agradecimento 

especial à Helena, ao Cuíca, ao Ailton, ao Cléber (em lembrança) e à Lilian. Ainda no 

ISER, devo destacar a magia e a alegria da Chris como elementos presentes e 

indispensáveis não só no período em que atuamos juntos, mas em outras caminhadas, 

juntos ou separados, que estamos percorrendo. Além da Chris, ainda pude me 

beneficiar, no campo dos estudos da religião ali desenvolvidos, das trocas com 

Clemir, Ed, Raquel e Bernardo. 

Foi no ISER que a temática dos homens autores de violência doméstica 

chegou até mim. Quero, portanto, fazer um agradecimento aos meus primeiros 

professores dessas questões. Agradeço ao Roberto, ao Pierre, ao Vinícius, ao Raul, ao 

Daniel e a toda equipe do SerH [André, Bruno, Jô, Lidiane, Maura, Milena, Raissa] 

pela paciência e generosidade com o novato na área. Muito obrigado mesmo! Além 

desses, foi no SerH/ISER que pude – finalmente! – me aproximar da Carla. Muito já 

ouvia, já sabia da genialidade e da competência dita e repetida entre bares e 

corredores. Obrigado pelas aulas sobre violência doméstica, Lei Maria da Penha, 

sobre corridas e bebidas sem glúten e as noites passadas em canteiros! Por fim, ainda 

que não tenha sido parte do ISER/SerH, mas por nossas trocar terem iniciado em 

torno do mesmo, também agradeço à Catalina as conversas e os dilemas trocados a 

partir do trabalho de campos que realizávamos! Uma pena que a correria não tenha 

possibilitado mais conversas! 

Além desse pessoal com quem interagi nos projetos que fiz parte, o ISER 

também me aproximou de diversos outros pesquisadores “da casa”. Que alegria a 

convivência com os colegas de diferentes épocas: Amy, Ana Sciammarella, André, 

Carlos, Hélio, Leilah, Raíza, Suellen e Tássia. O Instituto, na verdade, foi, sobretudo, 

o encontro, sob a forma de uma farra, entre trabalho e afeto. 

O ISER possibilitou, por fim, que duas grandes amizades fossem forjadas. 

Além das piadas, dos vexames, das vergonhas, humilhações, blasfêmias, desonras aos 

pais e mães compartilhadas, agradeço ao meu animalzinho, isto é, à Tássia, o carinho, 

o cuidado, o amor, os estímulos e até mesmo os debates sobre a Escola de Chicago. 

Hahahaha. Quem de longe vê, pode pensar que entre nós só há farra, mas, nós 

sabemos, só há farra porque tem muita admiração, respeito e amor envolvido! É muito 

bom estar com você! 

Lá no ISER também se fortaleceu a minha relação com a Raíza. É muito difícil 

escrever tudo o que sinto e devo a ela, umas das pessoas mais importantes na minha 



 
 

xiii 

vida nos últimos anos – e que assim permaneça! É a minha cúmplice, a minha irmã, 

meu porto seguro... Cafona, mas verdade! Raíza, com seus afagos e esporros, tem sido 

a certeza do amor, da lealdade e da honestidade nas relações. É quem também, sem 

titubear, tem me estimulado, apoiado, incentivado e dado suporte aos meus desejos e 

intenções. Tanta coisa só foi possível graças a você! Nessa nossa convivência 

cotidiana, a Raíza tem me tornado uma pessoa muito melhor – com os outros e 

comigo! Sua dignidade é uma aula que quero ter todos os dias! AMO MUITO VOCÊ! 

Mais um vínculo que mantive durante o doutorado foi com o “consórcio” 

CLAM-LIDIS. Ao primeiro, devo agradecer a oportunidade de fazer parte da equipe 

de tutores da Especialização em Gênero e Sexualidade em diferentes edições. 

Agradeço às coordenadoras das diferentes edições [Daniela Manica, Fernanda 

Alzuguir e Vanessa Leite] a possibilidade de ter me engajado nas atividades das 

Especialização e, por outros caminhos, ter me formado um pouco mais nas questões 

relativas aos gêneros e sexualidades. Lembro, ainda, das equipes de profissionais que, 

nas diferentes edições, atuaram na condução dos trabalhos: Aline, Islei, Julia, Marcia 

e Paola. Ao CLAM, além disso, agradeço também “a formação primeira” na temática, 

pela possibilidade de acessar diversos conhecimentos que sem a atuação do Centro na 

divulgação e popularização de tais questões dificilmente eu teria acesso, bem como 

pelas trocas que pude manter com diferentes pesquisadores que passaram por lá. 

Registro um especial agradecimento ao Sérgio e ao Horácio, mas também ao Bruno, à 

Laura e à Negra. 

No LIDIS, na verdade, pude me aproximar de novos pesquisadores e 

consolidar laços anteriores e importantes para mim. Agradeço, especialmente, as 

trocas mantidas com Adriana, Anna, Aureliano, Fernando, Guilherme, Jimena, 

Martinho, Paula, Sérgio, Silvia e Vanessa. Uma alegria e um enoooooorme 

aprendizado as brincadeiras e papos sérios com Aureliano e Jimena. Ao Sérgio, 

agradeço o privilégio de ter podido aprender bastante com seus comentários/questões 

que redimensionavam o aparentemente óbvio, mas, não menos importante, também 

por ter podido rir com suas ironias e sarcasmos. Agradeço a doçura, o cuidado e o 

carinho que Guilherme tem reservado a mim desde que nos conhecemos. Além disso, 

os toques e torcidas sobre atuação acadêmica e profissional, além de aspectos da vida 

familiar, também sempre foram de grande relevância para mim. Um grande e querido 

amigo que o destino me presenteou. 

Outra dádiva do divino, também parte do LIDIS, mas tendo a nossa história se 

iniciado antes, foi a Vanessa. Fomos, aos poucos, nos aproximando, nos conhecendo, 

nos envolvendo. Íamos nos cuidando, nos permitindo, nos admirando e nos amando. 

Minha irmã mais velha, como foi bom ter tido você ao lado nessa caminhada. Como é 

bom contar contigo para aquelas conversas pessoais, íntimas, que temos. Amo os 

nossos duplos aconselhamentos! Você dá firmeza aos meus passos, se tornou 

imprescindível no meu caminhar! Muito obrigado MESMO por isso!  

O LIDIS ainda me possibilitou trabalhar, diretamente, com Paula e, depois de 

anos, com Silvia novamente. Depois de um início de relação difícil, quando Paula 

mostrou seu enoooooorme desprezo pela minha existência, pudemos, ao longo do 

tempo, nutrir muito amor um pelo outro. Minha amiga supermegaultravirginiana, que 



 
 

xiv 

mostra que sou fake no zodíaco e, ao mesmo, ilumina que nem tanto, é uma das 

pessoas que mais admiro intelectualmente. Que privilégio estar ao lado de tamanha 

vibração e força intelectual, que aprendizado observar como conduz as suas aulas e 

como se dá a sua relação com os estudantes, que alegria rir, zoar e (se) xoxar com 

você. Quero ser que nem você quando crescer! Muito obrigado pelos esporros, 

xoxações e afagos! <3 

Silvia é outra das amigas que tenho dificuldades em escrever, em definir por 

onde agradecer. É tanta participação na minha vida, durante tanto tempo... é tanto 

riso, esporro, dicas, coiós e amor! <3 Aquariana que seduz a todos, e que todos 

desejam estar por perto, tenho a felicidade de ser um dos seus! Obrigado por tantas 

dicas bibliográficas, por questões colocadas à pesquisa, por toda ajuda na finalização 

desse trabalho. MUITO OBRIGADO com todo o suporte subjetivo e prático para a 

finalização da tese. Dívida eterna! Que privilégio enorme eu tenho por despertar e 

presenciar as suas lágrimas de rir, suas bufadas de impaciência, seu amor sem 

melosidades e sempre leal! A vida é mais gostosa porque caminho ao seu lado! 

A alegria de estar com Paula e Silvia, no entanto, era temperada pela 

maravilha de estarmos com Carol, Clara, Fabrício, Henrique, Letícia e Suzan. Apesar 

da pesquisa infernal e sem fim que estávamos, como era gostoso nos encontrarmos 

para as reuniões e nas outras situações que surgiram no meio e a partir disso. Aprendi 

tanto nas nossas interações, torço tanto por vocês, vibro com vocês! Uma pena que 

nossa caminhada se encerrou de forma tão abrupta, mas o nosso elo, nosso amor, 

permanece, na real mesmo, em mim! Tô aqui pra ajudar no que for e pra vibrar com 

as muitas conquistas e alegrias que marcam todos vocês! Um beijão da cacura aqui!  

 Apesar da sorte de ter encontrado e esbarrado com essas gentes maravilhosas 

em trabalhos, estudos etc., tenho que agradecer também as muitas pessoas com quem 

me encontrei nas ruas, bares e esquinas! Meus encontros com bares e esquinas, nesses 

últimos anos, foi, em muito, acompanhado e acompanhando Julia. Minha 

companheira, que alegria o encontro contigo! Nossa cumplicidade, comunhão, 

sintonia e identificação produzem, em mim, uma dívida que jamais poderá ser paga 

com Vanessa. É muito doido que ao mesmo tempo que somos muito parecidos, que 

compartilhamos pensamentos e formas de ser, somos tão diferentes. É essa diferença, 

convertida, muitas vezes, num belo coió ou numa leve situada, que tem sido tão 

benéfica para mim. Você, como Raíza, tem me ajudado a ser uma pessoa melhor não 

apenas para o mundo, mas para mim mesmo! Obrigado por isso e pelo 

companheirismo! Como diz Moska: “Gosto mais do mundo quando posso olhar pra 

ele com você”! <3 

 Agradeço a companhia, as risadas, as bebedeiras e as dicas trocadas com Carla 

Mattos e Camilinha, parceiras de longos tempos, Stephanie, essa womanizer 

encapetada, e também à Dani, gurua e brother na caminhada. Da mesma forma, um 

alô para aquela que faz do jeito que você gosta, a professora Lia Rocha! A despeito 

das suas desconfianças quando digo coisas bonitas a você, sou muito grato por tê-la 

por perto! Sua alegria faz a minha alegria! Ao Pedro, com quem pude compartilhar 

amor durante parte dessa caminhada, dou vivas ao amor que despertou em mim e 

também para aquele que me deu. Que sorte eu tive! 



 
 

xv 

Nem tão dos meus bares, nem tão das minhas ruas, não poderia deixar de citar 

a minha companheira Glaucia Baraúna. Quem diria que Paula Victória nos uniria por 

tanto tempo, hein, minha amiga? Que sorte a minha quando me misturei com a 

delegação da UFAM e, desde aquele ENECS, não nos largamos! Obrigado por tanta 

torcida, estímulo, confidência, conselhos, cuidado e amor! Que bom que a internet foi 

criada e a gente não se perdeu por aí. 

Agradeço, ainda, um lugar que foi fundamental para eu me cuidar e me 

fortalecer nos últimos anos. Sou muito feliz por ter conhecido e ter me descoberto no 

Centro Espírita Vovó Cambinda do Cruzeiro das Almas. Um beijo em todos os meus 

irmãos e nas minhas irmãs que, em suas missões, formam uma corrente de proteção, 

cuidado e amor! Um beijo, em especial, à Mãe Beth, à Nalú, à Dani, ao Beto, à Ana 

Melo, à Ana Neves, ao Felipe, à Dona Cecília, à Verinha e ao Gui e à Vanessa, que 

me deram esse presente! 

Dada a minha dificuldade de concentração e foco, essa tese foi escrita em 

bibliotecas públicas! Aqui, portanto, sinto-me na obrigação de mencionar os 

funcionários que, nessas bibliotecas, criaram as condições favoráveis ao meu trabalho. 

Gentis, eficientes, disponíveis e afáveis! Falo, em especial, dos funcionários da 

biblioteca CCS/A da UERJ, da biblioteca do CCBB e da Biblioteca Parque (fechada 

em razão do mais recente desmonte dos serviços públicos orquestrado pelo governo 

do estado do Rio de Janeiro). Da mesma forma, essa tese, como todo o doutorado, 

também só foi possível pelo suporte financeiro que recebi de duas agências públicas: 

a CAPES e a FAPERJ. Faço aqui, portanto, também um agradecimento especial em 

razão das bolsas que, ofertadas pelas duas instituições, pude gozar ao longo dos 

quatros anos de meu doutoramento. Tal como já ocorreu com a Biblioteca Parque, 

temo que os novos estudantes, diante dos sistemáticos ataques que a CAPES e a 

FAPERJ estão sofrendo, também não possam se beneficiar de bolsas de estudo em um 

futuro não tão distante, como já não possuem mais aquele espaço de estudo e 

diversão.   

Finalizando, quero destacar que uma tese com intenso trabalho de campo só é 

possível, evidentemente, contando com a generosidade e a disponibilidades dos 

interlocutores da pesquisa. Meu MUITO OBRIGADO aos queridos profissionais do 

SPH que, durante toda a pesquisa, foram pacientes, divertidos e muito sérios ao me 

apresentarem o trabalho que desempenham com compromisso e seriedade. Foi muito 

importante ter aprendido um pouco da rotina de vocês, mas, da mesma forma, 

diferentes aspectos sobre “a violência doméstica”, “os homens autores de violência 

doméstica”, “a prefeitura” e tantas outras questões e atores que atravessavam o dia a 

dia de vocês. Devo um agradecimento especial ao Pedro, coordenador do serviço e 

um sujeito fortemente engajado na luta pelo fim da violência doméstica e familiar 

contra a mulher.  

Agradeço, finalmente, aos meus pais, à minha irmã e aos meus sobrinhos. Aos 

primeiros, não agradeço apenas as questões mais pragmáticas da subsistência ou a 

ordem afetiva dos estímulos, cuidados e da aposta. Quero agradecer, além disso, a 

tentativa de me formar um sujeito com sensibilidade e generosidade para o encontro 

com o outro, com o olhar que questiona as situações de injustiça, a disposição a 



 
 

xvi 

manter relações fraternas e de respeito com os outros, bem como o exercício da 

empatia e da solidariedade. Agradeço, portanto, a formação ética e política que 

procuraram transmitir desde que nasci. À Isabel, minha irmã, agradeço o 

companheirismo, a generosidade, o amor e a doçura que dedica a todos que estão ao 

seu redor. Fico feliz que a gente tenha começado a retomar alguns dos fios que nos 

ligam, dando contornos a uma relação que só cresce em densidade e amor. Ao João 

Pedro e ao Bê, os lindões do tio, agradeço a alegria, a energia, o amor e as travessuras 

que alimentam meu espírito. Nos momentos mais tensos, eram as brincadeiras e 

abraços trocados que, na real, me reenergizavam para novos embates. Agradeço a 

vocês algo tão grandioso e valioso que nem sei nomear, mas que tenho certeza que 

esteve [e está] presente comigo o tempo todo. Amo vocês! 

  



 
 

xvii 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

AGAJUM – Agência de Atendimento Jurídico à Mulher  

ALERJ – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

CEJEM – Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 

Familiar do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

CPMA – Central de Penas e Medidas Alternativas 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

CRP – Conselho Regional de Psicologia 

DEACO - Departamento de Apoio aos Órgãos Colegiados Não Jurisdicionais 

DESIPE – Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

Fonadiv – Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher 

JVD – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

ONG – Organização não-governamental 

PMERJ – Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

SAM – Serviço de Atendimento à Mulher  

SEASDH – Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos 

SerH – Serviço de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência 

Doméstica e de Gênero 

SESEG – Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro 

SMG – Secretaria Municipal G 

SMY – Secretaria Municipal Y 

SPH – Serviço para Homens 

SPM – Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

SUS – Sistema Único de Saúde 

SX – Superintendência X 

TJRJ – Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro 



 
 

xviii 

SUMÁRIO 

 

“Homens autores de violência doméstica”: relações de gênero, formas cotidianas 

de governo e processos de formação de Estado 

 

 

Introdução ....................................................................................................  ................ 1 

Da emergência ............................................................................ ............ ................ 2 

Pontos de partida  ....................................................................................  .............. 10 

Sobre os compósitos  ..............................................................................  .............. 16 

Trajetórias da pesquisa e do pesquisador  ...............................................  .............. 19 

Organização dos capítulos ......................................................................  .............. 24 

 

1. Construindo o cenário: personagens, rotinas e papéis .........................  .............. 27 

As personagens .......................................................................................  .............. 33 

A produção da equipe .............................................................................  .............. 47 

A rotina e os papéis .................................................................................  .............. 50 

 

2. Entre o acolhimento e os grupos: fazeres de um serviço para homens ................ 75 

O acolhimento .........................................................................................  .............. 84 

A ficha de inscrição ................................................................................  .............. 88 

Sobre os encontros ..................................................................................  .............. 96 

 

3. Entre sociabilidades, narrativas compartilhadas e técnicas de gestão  ............ 130 

O sofrimento, a injustiça e a emergência de uma comunidade emocional .......... 135 

Além do sofrimento: algumas outras formas de associação ...................  ............ 146 

Sobre aconselhamentos, bonificação e compromissos  ..........................  ............ 154 

 

4. A violência doméstica nas narrativas dos homens: produção de sujeitos, 

moralidades e eficácias ................................................................................  ............ 176 

As justificações .................................................................................................... 177 

As incompetências ............................................................................................... 197 

Outras narrativas .................................................................................................. 208 

 

5. “É tinta preta no papel branco”: alternâncias e associações na elaboração 

cotidiana da violência doméstica e familiar contra mulher .......................  ............ 218 

O SPH: parte e outro da Justiça ..............................................................  ............ 218 

Da dosimetria e dos direitos ...................................................................  ............ 231 

Entre chances e riscos, vantagens e prejuízos.........................................  ............ 240 

“Tem que se calçar” ................................................................................  ............ 251 

 

Considerações Finais ...................................................................................  ............ 258 

 

Bibliografia  .......................................................................................... ........ ............ 263 



1 

 

 

Introdução 

 

O foco da presente tese são as formas de governo estabelecidas a partir e em 

torno dos homens autores de violência doméstica, apreendidas etnograficamente através 

de minha inserção como pesquisador em uma instância administrativa na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Nesse sentido, essa tese pode ser compreendida como 

uma investigação acerca de processos de formação de Estado, cuja ênfase encontra-se 

nas práticas, dinâmicas e interações estabelecidas cotidianamente entre administradores 

– os técnicos – e administrados – os homens –, bem como entre diferentes instâncias e 

dispositivos estatais. Não se trata, portanto, de um trabalho que tenha como horizonte a 

avaliação da eficácia das práticas empreendidas ou das políticas em vigor e tampouco 

que se oriente para a compreensão das trajetórias dos homens autores de violência 

doméstica. Ao invés disso, preocupa-se, sobretudo, com a possibilidade de 

compreender, a partir de uma perspectiva etnográfica, tanto a produção contínua do 

Estado ―em ato‖, privilegiando as dinâmicas constitutivas dos modos de fazer da 

administração, quanto os modos de subjetivação que, a partir de uma série de 

constrangimentos conduzidos pelas formas específicas de gestão a que estão 

submetidos, são operacionalizados pelos sujeitos atendidos pela instância que aqui será 

nomeada como Serviço Para Homens (SPH). 

Tendo como base a compreensão de que uma das ações fundamentais da gestão 

estatal é a produção de classificações, de sujeitos, de grupos etc., devo indicar, logo de 

início, a existência de um intenso debate em torno da nomeação do personagem alvo 

dessas ações que, em algum nível, está referida à própria concepção sobre a dinâmica de 

violência de onde ele emerge. Em geral, encontram-se em disputa as noções de 

agressor, homem autor de violência doméstica e homem envolvido em situação de 

violência doméstica. Como os meus interlocutores do SPH utilizam homens autores de 

violência doméstica, adotarei essa classificação ao longo da tese. Outros termos que 

utilizam em seu cotidiano, como atendidos, usuários ou homens, também serão 

utilizados no texto.     
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Da emergência 

 

Sancionada como lei em 2006, a Lei Maria da Penha, que tipifica o crime de 

violência doméstica e familiar contra a mulher
1
, levanta, já em sua história, questões a 

respeito das discussões travadas em torno dos processos de formação do Estado e das 

políticas governamentais (Souza Lima e Macedo, 2008). Em síntese, a origem da lei 

atende a uma determinação da Organização dos Estados Americanos após uma denúncia 

feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro. Uma 

ONG de atuação nacional, outra latino-americana e uma vítima desta violência 

questionavam a demora de quase duas décadas no julgamento da denúncia feita pela 

última, Maria da Penha, contra o então marido. Além desse episódio, a criação desta 

legislação também se referencia em alguns tratados e convenções internacionais dos 

quais o Brasil é signatário (entre outras, as convenções ―sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres‖ e a ―Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência contra a Mulher‖). 

  Um primeiro elemento que emerge desse processo é a existência de uma série de 

atores e embates que, embora possam ser nomeados/indicados no texto da lei, como as 

convenções, tem a sua atuação relativamente silenciada no pós-legislação: são ONGs e 

outras instituições feministas que desde a década de 80 reivindicam punição mais severa 

para estas situações; a realização e as deliberações das conferências internacionais sobre 

população, direito das mulheres e direitos humanos; a atuação de organismos e de 

instâncias internacionais buscando arbitrar estas situações; e mesmo a existência de 

outras denúncias de casos de ―omissão do Estado‖ diante de violências sofridas por 

mulheres. Ou seja, uma série de atores não-estatais, com diferentes formas de atuar e de 

se organizar, se constituíram como elos fundamentais à assunção desta legislação no 

interior do Estado brasileiro
2
. 

                                                           
1
 Como indiquei para o caso dos homens, também aqui é importante mencionar a existência de intenso 

debate sobre as ―formas corretas‖ de se referir a esse fenômeno social. Utilizo, como referência base, a 

indicação trazida acima, dado que não apenas é a estabelecida na legislação em vigor, mas é a que, 

durante o trabalho de campo, emerge como a forma ―correta‖ de se referir entre meus interlocutores. 

Outrossim, em suas elaborações e interações cotidianas, uma série de adaptações a essa formulação de 

origem se dão, possibilitando a emergência e a utilização de referências como violência doméstica, 

violência doméstica contra a mulher e violência contra a mulher, também acionadas ao longo dessa tese. 

A respeito da polifonia em torno de tais classificações, ver, entre outros, Soares (1999; 2012). 
2
 Vale ainda destacar a influência que estas legislações nacionais exercem em outros Estados. A Lei 

Maria da Penha incorpora artigos e referências claras, por exemplo, da lei estabelecida na Espanha, mas, 

por outro lado, vemos que alguns dos seus artigos e parágrafos são reproduzidos na lei adotada em 

Angola.  
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 Contudo, essa não é a primeira ação do Estado brasileiro nas dinâmicas 

consideradas conflituosas e/ou violentas referidas ao contexto da relação doméstica.  O 

Código Penal, de 1940, ao tratar das ―circunstâncias que agravam a punibilidade‖, 

destacava a peculiaridade das situações domésticas/familiares (Barsted, 2003, p. 10)
3
. 

Na mesma direção, Mendes (2003) indica três jurisprudências que exemplificam o 

tratamento da temática, nesse caso já como violência doméstica que vitimiza uma ou 

mais mulheres, em fins da década de 60 e nos anos 1970. Na verdade, como 

argumentou Del Priore (2014), não foi raro, antes mesmo de a República ser 

proclamada, que casos envolvendo o que hoje chamaríamos de violência doméstica 

contra a mulher tenham sido arbitrados por juízes em processos que envolviam 

―violências físicas‖, ―bens patrimoniais‖ e a permanência ou a dissolução de vínculo 

matrimonial/familiar.  

 Ainda que se possa constituir uma história mais longa da incorporação e do 

tratamento dessa temática pelo Estado brasileiro, ou mesmo antes deste ser forjado, 

quando ainda sob a vigência da empresa colonial, recorta-se como mito fundador destas 

intervenções o surgimento das primeiras Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher 

(DEAMs), na década de 1980
4
. Após intensa mobilização dos movimentos feministas 

que, anos antes, criaram os primeiros grupos e serviços de atendimento às ―mulheres 

vítimas‖, as DEAMs emergem como um esforço do Estado na oferta de um atendimento 

―mais sensível‖, ―respeitoso‖, atento ―às especificidades de uma mulher vítima de 

violência doméstica‖. Tinham como objetivo romper com determinada lógica 

―machista‖, ―excludente‖, ―precária‖ do atendimento prestado pelas delegacias 

distritais. Nesse sentido, cabe destacar que seu caráter fundador se constitui pela 

compreensão de que esta foi a primeira iniciativa, específica e direta, destinada às 

mulheres vítimas de violência, bem como pela influência exercida pelos movimentos 

feministas quando do seu surgimento. Nesse sentido, as DEAMs não apenas foram e são 

fundamentais à constituição da violência doméstica como ―um problema‖, mas também 

para a própria formação e fortalecimento dos movimentos feministas no Brasil. Apesar 

                                                           
3
 Ainda nesse artigo, a autora lembra que em 1991 foi ―repudiada explicitamente‖ pelo Supremo Tribunal 

de Justiça ―a tese da legítima defesa da honra utilizada por maridos homicidas‖. Apesar disso, como ela 

destaca, essa tese ainda é amplamente utilizada para convencer o júri popular sobre a legitimidade do 

homicídio cometido (Barsted, 2003, p.10). 
4
 Como pude observar em diferentes espaços de interlocução a respeito da violência doméstica, em 

documentos, na produção bibliográfica e ativista em torno do tema, e ao ouvir diferentes sujeitos 

diversamente engajados nessas questões, é possível sugerir que esse modo de narrar a história é 

compartilhada por movimentos feministas, estudos acadêmicos, trabalhos de intervenção social, 

administração pública etc. 
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de terem encontrado as mesmas dificuldades de ordem cultural que conduziam a crítica 

formulada contra as delegacias não-especializadas, fazendo com que muitas dessas não 

fossem tão diferentes daquelas, acredita-se que as DEAMs produziram duas importantes 

conquistas: i) a maior ―visibilidade‖ e o ―reconhecimento‖ da importância e gravidade 

da temática; ii) representaram uma primeira arena de relação e de influência entre 

setores do movimento feminista e do Estado. 

 Algumas das principais críticas direcionadas ao atendimento prestado nas 

DEAMs envolviam as práticas de desqualificação da situação de violência e os 

questionamentos morais sobre a legitimidade da mulher-vítima. Para além dessas 

críticas, dois outros fenômenos, intimamente relacionados entre si, representaram um 

desafio ao seu funcionamento – entendendo desafio aqui em termos do que era definido, 

sobretudo pelos movimentos feministas, como a finalidade, o interesse e o dever dessas 

delegacias. Foram eles: i) o fato de que a demanda das mulheres queixosas não se 

direcionava à criminalização ou mesmo a outra forma de punição de seus agressores; ii) 

a constatação de que as DEAMs não se converteram em instâncias prévias ao processo 

judicial, mas em um local cujo reconhecimento principal residia em sua capacidade e 

legitimidade em orquestrar negociações, acordos e conciliações entre as partes 

envolvidas (Muniz, 1996; Soares, 1996). 

 Em 1995, no entanto, novo elemento entrou em cena: a lei que instituiu os 

―Juizados Especiais Cíveis e Criminais‖ (JECRIMs), amplamente conhecida por seu 

número (9.099/95) e que passaria a arbitrar expressiva parte dos casos de violência 

doméstica denunciados
5
. No bojo das transformações e questionamentos levantados 

entre juristas e outros atores envolvidos no campo jurídico, essa lei, cujo fundamento 

centrava-se no ―direito penal mínimo‖ e, junto com isso, em uma forte crítica ao 

―sistema prisional‖, procurava responder com ―maior celeridade‖ a uma série de crimes 

considerados como ―de menor potencial ofensivo‖, entre eles, ―lesão corporal leve‖ e 

―ameaça‖, principais delitos denunciados nas situações envolvendo violência doméstica 

contra a mulher. A partir da nova lei, os crimes nela tipificados poderiam ser arbitrados 

através de ―institutos despenalizantes‖ (como a ―transação penal‖, quando se recorre a 

                                                           
5
 Sem a pretensão de realizar uma recuperação mais detalhada dessa sequência histórica, é oportuno 

lembrar que em 1993, em Viena, ocorreu a ―Conferência Mundial dos Direitos Humanos‖; em 1994, em 

Belém do Pará, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou a 

―Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher‖; e, no ano 

seguinte, em Pequim, aconteceu a ―IV Conferência Mundial sobre a Mulher‖. Definidos em instâncias 

políticas transnacionais, os documentos aprovados nesses encontros constituem-se elementos estratégicos 

na definição das políticas nacionais de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A 

respeito de tais conferências, ver, entre outros, Vianna e Lacerda (2004). 
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multas ou às chamadas ―medidas restritivas de direitos‖, ou ainda com a ―suspensão 

condicional do processo‖, quando o Ministério Público e réu fazem um acordo em torno 

da suspensão do andamento do processo mediante a realização de algumas atividades 

pelo último). 

A respeito da Lei 9.099 e de seus efeitos específicos no que se refere à violência 

doméstica contra a mulher, Campos (2003, p. 44) conclui que a mesma ―ao devolver ao 

Poder Judiciário o julgamento de delitos que eram informalmente conciliados nas 

Delegacias de Polícia, mas não contidos, criou a expectativa de resolução imediata e 

eficaz. No entanto, essa expectativa é desfeita com a renúncia ao direito de representar 

obtida pela conciliação induzida pelo Magistrado‖. Isso, segundo a autora, resultava na 

produção de um paradoxo, dado que ―se, por um lado, os Juizados publicizaram a 

violência contra a mulher praticada na unidade doméstica, por outro, não lhe conferiram 

tratamento diferenciado‖. E concluía: ―Se antes a violência doméstica não se constituía 

processualmente, hoje [durante a vigência da 9.099 para tais delitos, portanto, entre 

1995 e 2006] ela não é processada‖ (Campos, 2003, p.44).  

 Esta lei não era destinada à violência doméstica e nem criou uma tipificação 

específica para esse delito
6
. Contudo, logo após a criação dos JECRIMs, verificou-se 

que sua principal demanda eram casos fruto dessas situações (Gomes, 2009). As 

mesmas críticas direcionadas ao preparo e à forma de atendimento prestado nas 

delegacias distritais, e depois reconhecida também nas DEAMs, foram novamente 

evocadas na direção da operacionalização da Lei 9.099. Da mesma forma, o elemento 

considerado positivo também se repetiu sob a nova experiência: ―os Juizados (como as 

DEAMs) publicizaram a violência contra a mulher praticada na unidade doméstica‖. 

Não obstante, a tipificação das violências sofridas como ―de menor potencial ofensivo‖ 

foi outro fator que fez com que setores do movimento feminista se levantassem contra 

essa lei, concluindo que ela, na verdade, ―banalizava a violência doméstica‖. 

 A ―banalização da violência‖, ―as conciliações incitadas por magistrados‖, a 

―ausência de controle quanto ao cumprimento da decisão judicial e da garantia da 

inviolabilidade da mulher‖, bem como ―a inexistência de uma rede de atendimento 

                                                           
6
 De acordo com Brazão e Oliveria (2010), apenas em 2004, através da Lei 10.886, há uma modificação 

no Código Penal criando uma nova tipificação: a violência doméstica. Contudo, como as autoras 

destacam, trata-se apenas de uma alteração ―simbólica‖, visto que este delito permaneceria sendo 

arbitrado pelos JECRIMs – devido a reduzida pena prevista (entre seis meses e um ano). Além disso, 

desde 2002, setores do movimento feminista, como disse anteriormente, reunidos através de um consórcio 

de instituições, elaboravam uma legislação específica – que culminou no PL 4599/2004, em seguida, na 

Lei 11.340 de 2006 (―Lei Maria da Penha‖).  
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destinada à mulher‖, entre outros aspectos, constituíram as principais críticas lançadas 

contra a lei 9.099 e o substrato acionado ao se referir às vantagens da Lei Maria da 

Penha, quando de sua elaboração, aprovação e operacionalização até os dias de hoje. As 

possibilidades presentes na, ou os ―ganhos oriundos‖ da, Lei Maria da Penha eram 

utiliados para desqualificar a lei 9.099, ou seja, os elementos positivos da Maria da 

Penha eram realçados (ou, quem sabe, produzidos) pelo ―fracasso‖ da 9.099
7
. Tais 

elementos e usos das duas leis, como poderá ser visto no capítulo 05, não se limitam a 

esses espaços e fóruns de discussão, entre juristas, legisladores ou ativistas, mas 

também são atualizados nos encontros do SPH que etnografei.  

 Essa mútua constituição sociológica e representativa desses dois modos de gerir 

a violência doméstica – para se falar de uma é preciso necessariamente falar da outra 
8
–, 

leva a uma espécie de ―fetichização‖ da Lei Maria da Penha. Constantemente indicada 

em diversos eventos e em situações dedicadas ao debate e à reflexão em torno da 

violência doméstica como ―uma das legislações mais avançadas‖, ―uma das três 

melhores do mundo‖, em geral, as críticas feitas a ela são redirecionadas para o 

―problema de como as pessoas fazem‖, ―a falta de capacitação dos profissionais‖ ou, um 

argumento mais genérico, a ―a lei é ótima, o problema é a aplicação dela‖
9
. 

Uma forma de expressar e reproduzir tais imagens da Lei Maria da Penha, por 

exemplo, é conduzida por uma das leituras hegemônicas a respeito do trabalho com 

grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Mesmo que algumas 

dessas iniciativas tenham sido desenvolvidas no Brasil antes dessa lei, há um 

reconhecimento geral de que estes serviços foram impulsionados após a nova 

                                                           
7
 Nessa direção, vale chamar atenção para o que diz o artigo 41 da Lei Maria da Penha: ―Aos crimes 

praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não 

se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.‖ Alvo de debate entre diferentes instâncias 

envolvidas na aplicação da Maria Penha, essa redação impediria que se recorresse aos institutos 

despenalizadores, previstos na 9.099, que, como veremos, possibilita o encaminhamento dos homens para 

os grupos. Esse impedimento, a despeito de decisão conclusiva do STF, ainda é controverso, sendo alvo 

de constantes disputas nos diferentes níveis de administração da violência doméstica e familiar contra a 

mulher.   
8
 Considero interessante o fato de nunca ter visto uma apresentação da Lei Maria da Penha e/ou dos 

serviços previstos nela, sem que a desqualificação da legislação anterior não tenha servido como forma de 

destacar ―a importância‖ ou o ―caráter inovador‖ da nova lei. Isso se deu em seminários na Escola de 

Magistratura e no Ministério Público, textos acadêmicos e oriundos e/ou destinados à militância, na 

execução dos grupos de reflexão para homens etc.. Sobre tais usos no interior dos grupos em que realizei 

trabalho de campo, ver capítulo 05. 
9
 Tais processos remetem às reflexões de Herzfeld (1992) quando este ressalta que, no esforço de lidar 

com dificuldades, frustações e violações em sua interação com o Estado, os sujeitos recorrem a 

determinados procedimentos simbólicos a fim de demonstrarem as suas insatisfações, sem, no entanto, 

incorrer em um rompimento ou descrença com relação ao mesmo. 
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legislação
10

. Inicialmente realizados por Organizações Não-Governamentais através de 

conquistas de editais de projetos e com financiamentos de organismos internacionais, 

tais empreendimentos hoje encontram-se relativamente difundidos entre outros agentes: 

além das ONGs, diferentes instâncias do executivo e do judiciário realizam esses 

serviços
11

. 

Ainda que as indicações sobre o surgimento desses serviços reportem aos 

últimos anos da década de 1970 nos EUA e Canadá, as primeiras ações em território 

brasileiro ocorreram na década de 1990. ONGs feministas ou com ações voltadas para a 

temática de ―gênero‖, em São Paulo, Pernambuco e no Rio de Janeiro, realizavam 

grupos com homens, mas destinados a discussões mais amplas sobre masculinidades e 

feminilidades, não focados, portanto, em questões relativas à modalidade de violência 

tratada aqui
12

. Com a sanção da Lei 9.099, no entanto, uma previsão legal possibilitava 

que os homens participassem desses grupos – para além do envolvimento voluntário, 

como até então se dava. 

Duas experiências no final da década de 1990 se revelaram de fundamental 

importância para a concretização dessas ações no Rio de Janeiro – e, dado seu relativo 

pioneirismo, acredito que também para o restante do país. O então Juiz Marcelo 

Anátocles, titular do Juizado Especial Criminal de São Gonçalo, passou a indicar a 

participação de homens em grupos, realizados no Centro de Orientação à Mulher Zuzu 

Angel, como transação penal disponível em seu juizado no que talvez tenha sido o 

primeiro empreendimento formal que associava a legislação a essas ações. Além disso, 

em 1999, após uma experiência com um grupo de policiais presos do 9º Batalhão de 

                                                           
10

 Previstos nos artigos 35 e 45 da Lei Maria da Penha, os ―centros de educação e de reabilitação para os 

agressores‖ ou os ―programas de recuperação e reeducação‖ são assim designados: Art. 35. A União, o 

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

competências: I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 

dependentes em situação de violência doméstica e familiar; II - casas-abrigos para mulheres e respectivos 

dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar; III - delegacias, núcleos de 

defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à 

mulher em situação de violência doméstica e familiar; IV - programas e campanhas de enfrentamento da 

violência doméstica e familiar; V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. (...) Art. 

45. O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com a 

seguinte redação: "Art. 152. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz 

poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 

reeducação. 
11

 Assim como indicado quando recuperei a origem da Lei Maria da Penha, aqui também é possível 

observar determinada dificuldade em indicar o que/quem é o Estado, evidenciando, mais uma vez, que o 

cenário aqui tratado está referido a uma concepção mais ampla dos processos de formação do Estado, 

podendo ser compreendido à luz do que Teixeira e Souza Lima (2010) chamam de ―administração‖ e 

―governança‖. 
12

 Em 1994, no entanto, a primeira ação, promovida pela ONG ―Pró Mulher, Família e Cidadania‖, em 

São Paulo, relacionaria essas temáticas (Acosta e Soares, 2011). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2443209/art-45-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2443209/art-45-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2443209/art-45-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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Polícia, voltada, sobretudo, à reflexão que relacionava ―gênero‖ e ―violência policial‖, o 

Instituto Noos
13

 firmou uma ―parceria‖ com a Subsecretaria de Segurança e Cidadania 

da Secretaria de Segurança do estado, além do apoio do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro e do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, assumindo o atendimento dos 

homens autores de violência doméstica no Rio de Janeiro. Ainda que essas ações 

tenham, desde então, se pulverizado por diversas instâncias, o discurso sobre a ausência 

de uma orientação geral (ou nacional) é reiterado na fala de alguns dos seus operadores 

como um desafio a esta ―política pública‖. 

A extinta Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

(SPM), embora tenha promovido um workshop em 2008 cuja tônica, segundo relatos de 

atores engajados na discussão e na realização destes grupos, fora exclusivamente crítica 

e desencorajadora desse tipo de serviço, abriu mão da regulação destas iniciativas em 

favor do Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça
14

. 

Como resultado daquele workshop, no entanto, lançou-se uma ―Proposta para 

Implementação dos Serviços de Responsabilização e Educação dos Agressores‖, que 

define, entre outras coisas, que esta modalidade de ação ―deve ser o acompanhamento 

das penas e decisões determinadas pelo juízo competente no que tange ao agressor, 

tendo, portanto, um caráter obrigatório e viés pedagógico, e não assistencial ou de 

tratamento‖.  

Este movimento, para alguns dos formuladores e outros profissionais envolvidos 

na concretização dessas ações, mostrava o ―caráter punitivo‖ que o serviço tinha (ou 

deveria ter) para a SPM
15

. Essa crítica, no entanto, evoca muitas questões no debate 

entre as redes, sujeitos e instituições que realizam essas ações: (i) qual deve ser o caráter 

deste trabalho? ―Terapêutico‖, ―educativo‖, ―punitivo‖? (ii) deve ser orientado por uma 

                                                           
13

 Em seu site, o Instituto NOOS se apresenta do seguinte modo: ―Constituído por profissionais das 

ciências humanas, sociais e da saúde, o Noos tem por objetivo o desenvolvimento e a difusão de práticas 

sociais sistêmicas voltadas para a promoção da saúde dos relacionamentos nas famílias e nas 

comunidades. Em especial, busca metodologias que contribuam para a dissolução pacífica de conflitos 

familiares e comunitários e as difunde através dos cursos oferecidos por sua Escola de Práticas Sociais 

Sistêmicas e das publicações de sua editora. Dentre os conflitos relacionais familiares e comunitários, o 

Noos tem se dedicado prioritariamente à prevenção e à interrupção da violência intrafamiliar e de gênero. 

Dedica-se também à articulação de redes sociais e comunitárias e à promoção dos Direitos Humanos.‖ 

Acesso em 24/06/2014 <http://www.noos.org.br/portal/index.php>. 
14

 No entanto, é importante ressaltar que, pelo menos, desde 1999 o Ministério da Justiça, através do 

Departamento Penitenciário Nacional tem acompanhado essa agenda. 
15

 A despeito de tais considerações, com regularidade estes mesmos personagens destacavam a inclusão 

dessas ações na ―Política Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher‖, 

documento lançado pela mesma SPM em 2007. Em torno dessa política, se estabeleceu que ―Os Centros 

de Educação e Reabilitação do Agressor visam à reeducação dos homens autores de violência e à 

construção de novas masculinidades, a partir do conceito de gênero e de uma abordagem 

responsabilizante‖. 

http://www.noos.org.br/portal/index.php
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―lógica feminista‖, ―pedagógica‖, ―criminal‖? (iii) o que se pretende com um serviço 

como esse? Que o homem nunca mais pratique violência doméstica? Que ele 

―reconheça‖, que ele ―se responsabilize‖ pela violência ocorrida? Que os valores que 

conformaram a violência, claramente, o ―machismo‖, sejam colocados em debate por 

estes sujeitos? (Toneli et al., 2010; Amado, 2011; Lopes e Leite, 2013; Amado, 2014). 

Mais recentemente, após orientação do Conselho Nacional de Justiça que 

procurava ―estabelecer padrões de trabalho das equipes técnicas multidisciplinares‖, a 

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (CEJEM), em setembro de 2012, enviou 

aos fóruns do Rio de Janeiro uma minuta chamada ―Uniformização de Procedimentos 

para Estruturação, Funcionamento e Avaliação dos Grupos Reflexivos com Autores em 

Situação de Violência Doméstica‖. Resultado de um Grupo de Trabalho composto por 

vinte técnicos das equipes multidisciplinares de oito juizados diferentes e membros do 

Departamento de Apoio aos Órgãos Colegiados Não Jurisdicionais (DEACO), 

vinculado ao Gabinete da Presidência do TJ/RJ, este documento oferece uma normativa 

sobre como os grupos deveriam funcionar – desde temas a serem trabalhados à estrutura 

física e tecnológica necessária
16

. 

Segundo este documento, ―o trabalho de grupo com homens agressores é 

reconhecido como um método eficaz para coibir, prevenir e reduzir a reincidência da 

violência doméstica contra a mulher‖ (CEJEM, 2012, p. 5). É oportuno trazer estas 

definições, dado que, ainda que não diretamente ou legalmente vinculado ao Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, quando questionados a respeito das normativas 

existentes a respeito das suas atuações, meus interlocutores durante o trabalho de campo 

em geral indicavam essa ―uniformização‖ produzida pelo TJ-RJ como referência.  

A partir dessa breve retomada histórico-sociológica, podemos observar algumas 

questões que conduziram à atual conformação dessas ações. Em primeiro lugar, é a 

linguagem dos direitos humanos que torna possível a inscrição (Harstrup, 2003) das 

demandas feministas por uma legislação específica no que se refere à violência contra a 

mulher, e, ao mesmo tempo, é ela que emerge como subsídio à defesa de legislações 

                                                           
16

 Além dos aspectos já ressaltados, também há um questionamento a respeito da realização desta 

modalidade de serviço pelas equipes multidisciplinares, orientação que foi adotada pelo Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, tendo em vista que elas também são as responsáveis por produzirem dados para 

subsidiar os destinos do processo. Os críticos perguntam sobre como garantir o envolvimento e a adesão 

dos homens mediante o exercício dessas duas funções, para aqueles, concorrentes? Além destes temas, o 

debate sobre as formas de financiamento, duração e continuidade dos grupos sempre são recorrentemente 

tematizados quando se discute esta política pública. 
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orientadas pelo direito mínimo e pelo questionamento ao encarceramento, como a Lei 

9.099/95. Além disso, uma série de trabalhos críticos a respeito das respostas 

disponíveis que se tinha para a violência doméstica, entre os quais podemos mencionar 

os de Soares (1996; 1999) sobre as DEAMs, os grupos de mulheres e outras ações; de 

Muniz (1996) e Brandão (1997) sobre as delegacias; ou ainda de Gregori (1993) sobre o 

atendimento feito às mulheres a partir de uma perspectiva feminista, podem ter 

construído as bases para o entendimento de que as políticas deveriam, ao mesmo tempo 

em que atuam junto às mulheres, desenvolver atividades destinadas aos homens. Do 

mesmo modo, o fortalecimento dos debates em torno das ―questões de gênero‖, 

inclusive para além da academia, e da assunção do machismo e da misoginia como 

discursos e práticas a serem combatidas por movimentos, saberes, Estados, conduziram 

à compreensão de que os homens também deveriam ser alvo de determinadas ações. 

As questões que se atualizam nos debates construídos a partir da formulação e da 

estruturação dessas políticas também estão presentes no cotidiano dos serviços. No 

Serviço Para Homens (SPH), por exemplo, pude observar algumas dinâmicas que 

indicam a provocação dessas e de outras questões na interação com os atendidos e entre 

os próprios profissionais. No entanto, antes de entrar nessas questões, amplamente 

tratadas ao longo dessa tese, cabe fazer uma caracterização mais precisa sobre os 

aportes teóricos que fundamentam a pesquisa desenvolvida. 

 

Pontos de partida 

 

Em se tratando de uma etnografia realizada a partir de uma instância pública, 

portanto, do Estado, é importante revelar que me distancio de elaborações clássicas que 

o identificam como uma unidade coerente e coesa, definida pelos marcos legais que esse 

próprio ente resguarda e engendra. Opto, portanto, por compreendê-lo enquanto 

processo, construído e reelaborado cotidianamente nos encontros entre sujeitos e 

discursos, que resultam em formas e estratégias específicas na administração dos 

mesmos que, não raras vezes, vão além das normativas legais que aparentemente, ou 

oficialmente, estabelecem os seus limites, deveres e possibilidades (Abrams, 1988; 

Souza Lima e Castro, 2008; Souza Lima, 2002; Steinmetz, 1999; Mitchel, 1999). 

Para o entendimento dos processos de constituição do Estado, considero 

relevante a diferenciação colocada por Abrams (1988) a respeito do ―Estado-como-

ideia‖ e ―sistema-de-Estado‖. Seguindo os argumentos do autor, teríamos com o 
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primeiro termo uma forma de compreender o Estado a partir de sua dimensão 

ideológica, representativa ou imagética, isto é, algo que se aproximaria do imaginário 

coletivo sobre o que seja o Estado, como este funciona e quais são as suas razões e 

justificativas. Já com o segundo termo, teríamos a possibilidade de tomá-lo a partir de 

uma dimensão diretiva, objetiva, interventiva e operacional do Estado, o que, como 

postulam Souza Lima e Macedo (2008, p. 370), inclui a ―administração pública dita 

direta‖. Sob tal perspectiva, portanto, existem dois planos de produção e de atuação que, 

compreendidos como intimamente relacionados e mutuamente constitutivos, devem ser 

observados em análises empreendidas acerca dos ―processos de formação do Estado‖. 

Permanecendo nos postulados de Abrams, a condução de um estudo sobre o 

Estado deve reconhecer não apenas essa dupla dimensão, mas, ao mesmo tempo, 

compreender que o Estado consiste e se constitui em torno daquilo que faz
17

, seja ao 

redor daquilo que chama de ideia ou de sistema. Sob tal perspectiva, é importante 

recuperar três aspectos indicados por Castilho, Souza Lima, Teixeira (2014, p. 13-14) 

que, em franco diálogo com as discussões de Abrams, são fundamentais à etnografia 

que realizei
18

: 

―4) a produção da crença na unicidade, na coerência e na efetividade das práticas de 

poder da administração pública é um trabalho cotidiano que se impõe com enorme força 

sobre ações da administração pública e suas extensões, por si, em geral, dissonantes, 

precárias e contraditórias, produzindo as condições de sua legitimidade e potência, 

tecendo com os fios da malha administrativa o que é produto de âmbitos a ela 

totalmente alheios; 5) esse trabalho de (re)produção ideológica faz Estado, produzindo 

subjetividades e assujeitamentos, agenciamentos, códigos de conduta e moralidades, tão 

importantes quanto aqueles que estão sancionados sob a forma do que o direito 

administrativo define como público; 6) os burocratas no cotidiano das agências de 

administração pública, assim como os produtores intelectuais, a mídia, e mesmo os 

pesquisadores na área das Ciências Sociais permanentemente procedem a (re)arranjos, 

(re)configurações, (re)interpretações do que sejam os modos de atender às demandas 

das coletividades sobre as quais atuam, assim estabelecendo fronteiras (e a crença nelas) 

do que seja ‗o Estado‘, conferindo-lhe, portanto, a materialidade que as ideias podem 

ter‖.  

 

Neste sentido, tornou-se um imperativo à minha pesquisa perseguir os processos, 

os fazeres, os modos de atuação e as práticas performados pelo Estado, seja em sua 

materialização através dos técnicos e em seus encontros com diversos outros 
                                                           
17

 ―The state is not the reality which stands behind the mask of political practice. It is itself the mask 

which prevents our seeing political practice as it is. (…) The relationship of the state-system and the state-

idea to other forms of power should and can be central concerns of political analysis. We are only make 

difficulties for ourselves in supposing that we have also to study the state – an entity, agent, function or 

relation over and above the state-system and the state-idea. The state comes into being as a structuration 

within political practice (…) The task of the sociologist is to demystify; and in this context that means 

attending to the senses in which the state does not exist rather than to those in which it does‖ (Abrams, 

1988, p. 82). 
18

 Além desses três aspectos, os autores do artigo postulam outros três que, pelas limitações do espaço, 

não discutirei aqui, ainda que permaneçam como parte de outras perspectivas apresentadas. 
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personagens, seja por meio dos documentos, dos dispositivos jurídicos, de diferentes 

aspectos da estrutura administrativa ou, ainda, dos discursos acionados em torno da 

violência doméstica, sobretudo no que tange aos sentidos de justiça, de direito e de 

Estado aí acionados. Considerando as reflexões de Foucault (1999), ao perscrutar a 

triangulação entre ―poder‖, ―direito‖ e ―verdade‖ nos pequenos e cotidianos processos e 

procedimentos dessa administração, foi possível apreender o ―como do poder‖, dado 

que esse se constitui em torno de uma configuração específica que envolve as regras de 

direito que o definem, os ―efeitos de verdade‖ que ele produz e, por fim, o trabalho de 

recondução do poder que é operado por aqueles ―efeitos de verdade‖.  

Parto, portanto, de uma desnaturalização também de aspectos em torno do 

―poder‖, procurando compreendê-lo como algo que se realiza em ato, conduzido e 

operado pelos sujeitos de forma contextual. Para tanto, é necessário observar as 

operações cotidianas que o produzem, ficando atento aos acionamentos possíveis e 

performados entre aqueles que são seus condutores e entre aqueles que devem ser 

conduzidos. Falar de Estado, sob tal perspectiva, é tratar de formas contínuas de 

estabelecimento de poder, de hierarquia e de dominação, sem, com isso, entender que 

tais formas são fixas, estabelecidas em uma única direção e/ou intransponíveis.  

Essa etnografia, portanto, também se desenvolve a partir do esforço em observar 

e compreender tais ―práticas de poder‖, considerando que essa seja uma estratégia 

eficaz ao estudo dos processos de formação do Estado. A produtividade de tal relação, 

na verdade, já fora indicada por Castilho, Souza Lima, Teixeira (2014, p. 22) sob tais 

termos: ―Privilegiamos pensar o desafio de etnografar práticas de poder porque, 

mediante seu estudo, podemos apreender como se faz Estado, dando também ênfase à 

dimensão performativa e à ação simbólica na produção de efeitos (e afetos) de poder, e 

como nós, antropólogos, participamos desse fazer‖. 

A ênfase na observação do cotidiano, no fazer-se do Estado, em sua (auto) 

produção como ato, demanda outra explicitação importante em torno de como 

compreendo esse processo. Nas representações produzidas sobre e a partir do Estado, é 

comum a sua identificação, sobretudo através das elaborações em torno de suas 

operações burocráticas, como portador de determinada intenção e valor. Tais 

formulações implicam que as suas ações sejam lidas como conformadas por ―princípios 

universalizantes‖, como ―racionalidade‖, ―isonomia‖ e ―eficiência‖. Em tais 

elaborações, ocorre um processo duplo: ao mesmo tempo em que se dá uma 

antropomorfização do Estado, os sujeitos que o compõe, seus funcionários e 
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administradores, passam por um processo de des-pessoalização, dado que suas atuações 

seriam definidas e englobadas em torno daqueles mesmos princípios universalizantes 

que indiquei acima. 

O que procuro demonstrar nessa etnografia e que se constitui como um dos seus 

pontos de partida, é que a administração, assim como salientei com relação ao Estado, 

possui uma dupla dimensão, fundamentalmente relacionada e constitutiva uma à outra. 

Assim como na discussão anterior, é possível reconhecer uma dimensão referida ao 

imaginário, e outra dimensão instrumental, que se revela no seu dia a dia, nas suas 

operações instrumentais, nos elementos e nas práticas que são acionadas nos encontros 

entre os administradores e os administrados, entre quem oferta, vivencia e atua como 

Estado, e aqueles a quem se destinariam tais ações. 

Se nos orientarmos por uma apreensão ideal típica da burocracia, veríamos a 

administração pública como orientada pela unicidade, racionalidade e isonomia. Em sua 

dimensão cotidiana, porém, o que se pode perceber com mais nitidez é a presença dos 

afetos, das emoções e dos sentimentos conduzindo e costurando encontros entre 

diferentes sujeitos que, em suas interações, produzem definições e arbítrios que, não 

raro, escapam àquilo que é normativamente estabelecido. Confrontamo-nos, portanto, 

não com a expressão viva daquilo que está legalmente estabelecido, mas com uma série 

de arranjos que, a depender de uma variedade de marcadores de diferença acionados e 

lidos de modo contextual, serão operados e produzidos a cada instante entre essas 

interações. Tais reelaborações, perscrutadas nessa pesquisa, não são lidas apenas como 

manobras extralegais, tomadas em si e para si, mas são apreendidas como modalidades 

específicas de subjetivação, de produção e manutenção de hierarquias, bem como, de 

Estado e de governo. 

Ao tratar de governo, remeto-me às reflexões de Foucault (2008; 2000) a 

respeito da governamentalidade como uma tecnologia de poder específica. Tendo como 

o horizonte de sua atuação a população e os dispositivos de segurança como seus 

principais mecanismos de produção de si e de sua prática, os fundamentos dessa 

tecnologia são compartilhados, provocados e fabricados por diversos atores sociais. Um 

exemplo disso, aliás, acabou de ser visto neste texto com a recuperação histórica dessas 

intervenções com homens e no próprio modo como, parafraseando Souza Lima (2002), 

foi e é gestada e gerida a violência doméstica. Sob esse argumento, não será o Estado o 

agente a definir ou estabelecer formas de governo, mas os múltiplos atores que forjam 

os próprios limites e expressões dessa abstração que nomeamos daquele jeito. O Estado, 
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sob esta perspectiva, revela-se como uma matriz de inteligibilidade de diversas 

instituições, de modos de governo; ele é a condensação de uma racionalidade, de uma 

tecnologia específica do poder, de uma economia que se caracterizaria pela centralidade 

daquilo que Foucault chamou de razão governamental
19

.  

Uma diferença desse dispositivo, segundo Foucault, é que ele não tem como 

objetivo a anulação do problema, daquilo que foge, do que não se adequa ao que é 

normativo legal, mas, na verdade, procura conhecê-lo sob o ponto de vista populacional 

e administrá-lo a partir do domínio de conhecimentos específicos. Neste sentido, o 

mapeamento e o aprofundamento sobre determinado fenômeno a partir do recorte 

população possibilita o melhor conhecimento sobre os tipos, os sujeitos, os locais, as 

formas e as estratégias de expressão e de existência daquilo que, agora, se pretende 

administrar, mas, antes disso, ele próprio funda tais tipos, sujeitos, locais, através das 

diferentes ―táticas‖
20

 que dispõe como uma tecnologia do poder.  

Tais discussões são importantes a essa tese, na medida em que permitem que me 

desvencilhe de concepções dadas em torno de elementos centrais aos modos como as 

interações se davam no local em que foco a etnografia. Concepções tais como as que se 

estabelecem em torno de violência doméstica, autor de violência, vítima de violência, 

mas também, como venho destacando, direitos, justiça e Estado. Isso viabilizou não 

apenas que eu me debruçasse sobre os modos através dos quais tais elementos são 

produzidos no cotidiano da administração, atento às ―táticas‖
 
que as constrangem, às 

estratégias acionadas pelos sujeitos em seus encontros com as primeiras e aos modos de 

subjetivação que emergem de tais relações, mas também permitiu que eu tomasse essas 

elaborações e esses arranjos em perspectiva, procurando correspondências entre aquelas 

operações observadas em ―meu campo‖ e em universos mais amplos. 

                                                           
19

 A respeito disso, Foucault (2008, p. 144-145) esclarece: ―O Estado talvez não seja mais que uma 

realidade compósita e uma abstração mitificada cuja importância é bem mais reduzida do que se imagina. 

Talvez. O que há de importante para a nossa modernidade, isto é, para a nossa atualidade, não é, portanto, 

a estatização da sociedade, mas o que eu chamaria de ‗governamentalização‘ do Estado. (...) E é possível 

que, se o Estado existe tal como ele existe agora, seja precisamente graças a essa governamentalidade que 

é ao mesmo exterior e interior ao Estado, já que são as táticas de governo que, a cada instante, permitem 

definir o que deve ser do âmbito do Estado e o que não deve, o que é público e o que é privado, o que é 

estatal e o que é não-estatal. Portanto, se quiserem, o Estado em sua sobrevivência e o Estado em seus 

limites só devem ser compreendidos a partir das táticas gerais da governamentalidade‖. 
20

 O recurso à noção de ―táticas‖ está remetido à passagem em que Foucault explicita as diferenças entre a 

governamentalidade e a manifestação do poder soberano: ―Enquanto a finalidade da soberania está em si 

mesma e enquanto ela tira seus instrumentos de si mesma sob a forma da lei, a finalidade do governo está 

nas coisas que ele dirige; ela deve ser buscada na perfeição, na maximização ou na intensificação dos 

processos que ele dirige, e os instrumentos de governo, em vez de serem leis, vão ser diversas táticas.‖ 

(Foucault, 2008, p. 132). 



15 

 

Ainda em torno das reflexões de Foucault a respeito dos dispositivos de poder 

constitutivos da sociedade contemporânea, valho-me da sua compreensão de que 

viveríamos sob uma composição entre aquele que identifica como ―poder disciplinar‖ e 

o que trata como ―poder soberano‖. Nesse sentido, parto de sua definição, para quem ―o 

poder [nessas sociedades] se exerce através, a partir, e no próprio jogo dessa 

heterogeneidade entre um direito público da soberania e uma mecânica polimorfa da 

disciplina‖
21

 (Foucault, p. 2000, p. 45).  

A partir desse horizonte de reflexões que recorri às elaborações, inicialmente 

formuladas por Souza Lima (1995; 2002; 2012), em torno do ―poder tutelar‖, para 

observar e compreender as dinâmicas relativas ao, como reivindica esse autor, ―como do 

poder‖. Ao perscrutar o modo como o Serviço de Proteção Indígena atuava na passagem 

do século XIX para o XX, o autor reconhece a operação de uma modalidade específica 

de poder que, assentada sob a justificativa de conduzir determinada pacificação social 

entre indígenas e não indígenas, conduz-se a partir de uma oscilação, ou mútua 

composição, entre atuações referidas (ou referenciadas) ora ao ―poder disciplinar‖, ora 

ao ―soberano‖. 

 Elaborado em torno de uma imaginação de nação e produzido como uma forma 

de integrar sujeitos, ou melhor, populações e territórios, um movimento estratégico a 

essa forma de poder é incidir sobre os comportamentos dos seus tutelados. Contudo, tal 

processo, como argumenta o autor, não se dá em uma única direção, da administração 

para os administrados, mas envolve um trabalho específico de construção da 

legitimidade desses dois atores e dos termos da sua relação. Souza Lima (2012), a 

respeito disso, conclui: 

―Numa certa dimensão, o ato de tutelar implica estabelecer vínculos próximos aos do 

clientelismo e da patronagem, à exceção de que na relação tutelar, menos que uma 

relação diádica e de matiz extremamente pessoalizado, o Estado como ideia, e por vezes 

como rede de agências interdependentes, é um mediador fundamental, um tertius 

necessário ao estabelecimento desse vínculo de submissão/proteção. Se o tutor tem 

como encargo instruir, ele age simultaneamente de modo a se eternizar na posição de 

fonte última de autoridade, da transmissão dos conhecimentos e dos modos corretos de 

vivenciar o pertencimento a uma comunidade mais abrangente. Representando ―O 

Estado‖ como centro exemplar e imagem de totalização, o tutor opera, no plano local, 

como um pequeno régulo, já que a malha dessa forma burocrática, voltada à expansão 

soberana e liberadora dos sertões, deixa-a bastante livre em suas pontas em face dos 

centros decisórios das políticas nacionais. O pensamento do tutelado, suas ações, 

crenças, alternativas e capacidade de julgamento são permanentemente desautorizados, 

                                                           
21

 Em torno dessas questões, pouco antes daquela referência, Foucault (2000, p. 44) dizia: ―Temos, nas 

sociedades modernas, a partir do século XIX até os nossos dias, de um lado uma legislação, um discurso, 

uma organização do direito público articulados em torno do princípio da soberania do corpo social e da 

delegação, por cada qual, de sua soberania ao Estado; e depois temos, ao mesmo tempo, uma trama 

cerrada de coerções disciplinares que garante, de fato, a coesão desse mesmo corpo social.‖.  
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nas concepções do tutor, em sua diferença, já que se considera que eles sejam 

construídos com base em um conhecimento imperfeito da realidade social em que 

devem se inserir. Na verdade, se os vínculos de submissão existem e se reproduzem, 

desdobrando-se no tempo, a agência própria dos tutelados está sempre presente, mesmo 

que não considerada‖ (2012, p. 784-785). 
 

É a partir dessa perspectiva, da atualização do ―poder tutelar‖, que observo o 

cotidiano e as relações instauradas nos encontros conduzidos por profissionais e 

atendidos a partir do SPH. Como poderá ser visto, procuro apreender as lógicas que 

governam tais interações, compreendendo que tais relações não se dão apenas entre 

esses sujeitos, mas estão também remetidas ao papel que uma espécie de espectro do 

Estado desempenha ali. Isso se evidencia, como poderá ser visto, através das relações 

pessoais, mas também, de modo mais amplo, ao observar o papel performado por 

documentos, por atos administrativos, por dispositivos jurídicos e ainda do imaginário 

das referências que se articulam em torno daquilo que indiquei, no início dessa seção, 

como ―Estado-como-ideia‖.  

 

Sobre os compósitos 

 

 Em diálogo com os marcos teóricos propostos para observação, compreensão e 

análise dos dados produzidos a partir do trabalho de campo, procurei elaborar um 

instrumento narrativo e analítico que se estrutura em torno da preocupação em ser o 

mais fiel possível às situações e à análise que pretendo desenvolver nessa tese. Nesse 

sentido, ele conserva não apenas as interações que se estabeleciam entre aqueles 

sujeitos, mas, sobretudo, ao modo como a gestão, as formas, as técnicas e as táticas de 

poder emergiam e eram operacionalizados a partir do SPH. Desse modo, além dos 

discursos ou do ―conteúdo‖ daquilo que se diz, esse instrumento procura conservar as 

formas, o ritmo, a composição entre diferentes temas e tipos de narrativas como 

elementos centrais às sociabilidades que ali se (re)produzem. 

 Além disso, assumindo e pondo em relevo meu próprio lugar atuante como 

observador e partícipe dessas interações, procurei conservar em tais compósitos marcas 

de meu olhar e minha seleção, que ora aparecerão como comentários em meio aos 

diálogos registrados, ora como formas de edição, destaque e ênfase em certos elementos 

em detrimento de outros. Nesse sentido, há algo de ―rascunho‖ nos compósitos que 

procurei manter, tornando-os menos acabados ou harmônicos do que talvez fosse 
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esperado, porém mais fiéis às próprias condições polifônicas da observação, 

participação e registro.  

Portanto, para observar o ―como do poder‖ e, em especial, a atualização da 

dimensão tutelar desse Estado, compreendi que era preciso estar atento à concatenação 

específica entre forma e conteúdo, que produzia técnicas específicas de gestão dos 

sujeitos, através do exame e (virtual) controle dos comportamentos dos administrados. 

No esforço de compartilhar tal perspectiva e fundamentar os argumentos que aciono ao 

longo dessa tese, a partir do capítulo 03, quando me dedico mais detidamente às 

interações conduzidas ao longo dos encontros dos grupos reflexivos, o leitor terá acesso 

a longas descrições construídas em razão disso, por mim chamadas, de ―compósitos‖. 

Os compósitos articulam-se em torno de dois princípios fundamentais: i) os 

temas e as questões abordados não são tratados de maneira apartada, singular, 

específica, procurando observar cada questão e os seus desdobramentos por vez, e sim 

por meio de um intenso cruzamento das temáticas, modulando não apenas as percepções 

e as elaborações sobre determinada questão em específico, mas, através do emaranhado 

de referências e falas, são abordadas diversas temáticas concomitantemente, 

considerando as ―idas e vindas‖; e ii) a compreensão que esses emaranhados resultam 

de investimentos individuais, mas são, ao mesmo tempo, ou fundamentalmente, 

conformados pela atuação dos diferentes sujeitos que, durante tais interações, impactam 

e, desse modo, produzem não só as suas próprias ações e as dos outros, mas também 

conduzem a emergência de um terceiro sujeito, sentido ou ação, resultante desse 

processo de mútua composição coletiva. 

A respeito do primeiro ponto, gostaria de indicar que nos encontros que observei 

os temas eram tratados através de uma alternância contínua de questões e abordagens, 

entre os sujeitos retratados e aqueles que conduziam narrativas sobre os primeiros, de 

modo que o grupo, para um visitante desavisado, pudesse parecer, ao longo das suas 

atividades, ―sem foco‖ ou ―fugindo do assunto‖. Entremeados às questões de gênero, 

violência doméstica ou mesmo de direitos, diálogos sobre a ação da polícia, 

campeonatos de futebol, piadas ouvidas, relatos de músicas ou programas de televisão, 

entre outros, compunham as conversas conduzidas nos grupos. 

 Proponho, no entanto, que é a partir dessa aparente desordem ou confusão 

temática que, modalidades específicas de administração emergem, dado que o formato 

―conversa jogada fora‖ parece estratégico como forma de suavização não só de 

temáticas controvertidas, mas dos próprios significados associados a poder e à violência 
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que um espaço vinculado ao Poder Judiciário e à Justiça Criminal trariam como 

elementos constitutivos de si. Meu argumento, portanto, é que essa forma específica de 

abordagem temática e de condução dos grupos é fundamental a uma série de arranjos 

que se dão na interação entre os homens, entre esses e os profissionais e entre esses e o 

Estado.  

Com o segundo ponto, destaco que as sociabilidades que reconstruo através dos 

compósitos resultam não apenas de um emaranhado temático, mas também da atuação 

conjunta e relacionada de diferentes atores. Esses, por sua vez, não apenas tinham as 

suas atuações conformadas pelas de outros indivíduos, e constrangiam as desses com as 

suas próprias atuações, mas, fundamentalmente, eram todos, do mesmo modo, 

constrangidos através de um terceiro agente que emergia a partir da mútua composição 

entre as suas ações e o impacto que as ações dos outros produziam sobre si e as suas 

sobre os outros
22

. Tais reflexões, como indicado, elaboram-se em diálogo com as 

discussões de Strathern (2006) em torno de sujeito, agência e socialidades. Nesse 

sentido, trago uma citação dessa autora (Strathern, 2006, p. 398-399) que, sob outra 

perspectiva e com outro horizonte etnográfico, pode me auxiliar na justificação desse 

instrumento: 

―Nesses sistemas, o sujeito que age, o agente, é construído como um pivô de relações. 

Não me refiro ao sujeito como um conjunto de relações ou como o lócus dessas relações 

– ou seja, não me refiro à ―pessoa‖, à forma da objetificação dessas relações. Por 

agente, refiro-me a quem, a partir de seu próprio ponto de vista, age tendo em mente 

um outrem. Um agente surge como um ponto de inflexão de relações, capaz de 

metamorfosear um tipo de pessoa em outro, um transformador. (...) Aqui, sugiro que, na 

relação correspondente, um sujeito age com outro sujeito em mente. Por assim dizer, 

uma age sempre ―em favor‖ de outro (...). O objeto ou resultado é a relação entre os 

agentes, o efeito de sua interação. Mas os dois agentes não são isomórficos‖. 

 

 O que postulo e tento transmitir através dos compósitos é uma modalidade 

específica de sociabilidade em que, ao atuar ―sempre em favor do outro‖, os agentes, no 

sentido indicado por Strathern, devem ser tomados como uma ―inflexão de relações‖. 

Com isso, quero destacar que as sociabilidades descritas através dos compósitos, ainda 

que performadas e compostas por sujeitos específicos, devem ser tomadas como um 
                                                           
22

 A respeito destas referências e do uso da noção de ―impacto‖ evocada no corpo do texto, revelo que 

estou em diálogo com as discussões que Strathern estabelece em torno da ―agência‖ e daquilo que chama 

de ―socialidade‖. A partir da definição de Fandon, como um meio de observar as dinâmicas sociais, ela 

propõe: ―Por socialidade, quero significar uma estrutura de conhecimento sobre a maneira pela qual as 

pessoas impactam (impinge) umas às outras. A socialidade torna visíveis as relações em sua forma 

culturalmente constituída e também informa normativamente essas relações. Assim, ela mantém uma 

dupla relação com a ação social através da constituição social e moral como forma de relação 

[relatedness]‖. (Fandon [1985, p.134] apud Strathern [2006, p. 153]). A despeito da citação da autora e 

do uso da sua compreensão em torno da ação social, ou da agência, não tenho justificativas analíticas e/ou 

etnográficas para a troca do termo ―sociabilidade‖ por ―socialidade‖, como proposto por ela. 
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feixe complexo de atuações que resultam e provocam novas atuações enquanto partes de 

uma ―coisa‖ que, de certa maneira, desloca-se/desvincula-se dos sujeitos tomados como 

tais, isto é, como ―pessoas‖, associando-se aos agentes que, assim se forjam, ao 

estabelecerem e manterem tais interações. 

 Com o intuito de incorporar tais dimensões constitutivas das sociabilidades que 

lá tinham lugar, as descrições, isto é, o esforço de transmissão para essa tese desses 

sentidos e das atuações que pude observar em meu trabalho de campo, demandaram a 

recuperação de interações conduzidas na interface entre diversas temáticas e com a 

presença dos diferentes agentes.  

 Ainda em torno desse recurso, devo explicitar dois aspectos da apresentação 

gráfica dos compósitos que procura conservar os sentidos trazidos acima. Além da 

indicação das falas, dos ritmos e das formas como resultados e como efeitos dessa 

espécie de conformação coletiva, procurei, dentro das descrições, ser fiel, inclusive, ao 

tempo das falas. Dessa forma, através da citação entre parênteses, procuro indicar os 

comentários que foram feitos durante outras falas, procurando evidenciar a sobreposição 

(ou a mútua composição) não só de ideias, mas de termos acionados para se referir às 

mesmas. Na mesma direção, não fiz uso de um recurso visual muito comum para a 

indicação da alternância de autores de falas – notadamente, pular linhas com a mudança 

do autor –, dado que, nas situações indicadas, a retomada de falas na mesma linha que o 

sujeito anterior, do mesmo modo, procura conservar os sentidos que me conduziram à 

elaboração dos compósitos. 

Ainda em torno dessas questões, devo revelar que na tentativa de garantir o 

anonimato dos meus interlocutores, algumas informações a respeito de suas biografias 

foram modificadas, sem, evidentemente, resultar em prejuízo às análises aqui 

empreendidas ou a determinados princípios de fidelidade à caracterização sociológica 

dos mesmos. Além desses processos, recorro a uma nova nomeação de todos os 

personagens, institucionais ou não, conferindo nomes fictícios aos mesmos. 

 

Trajetórias da pesquisa e do pesquisador 

 

Em meados de outubro de 2012, fui chamado pelo secretário-geral do Instituto 

de Estudos da Religião (ISER), organização não-governamental em que trabalhava, para 

assumir novas funções na instituição: passaria a atuar nas áreas de ―avaliação & 

monitoramento‖ e na de ―pesquisa‖ do ―Serviço de Educação e Responsabilização para 
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Homens Autores de Violência de Gênero‖ (SerH). Antes mesmo de me envolver com 

este projeto, ele me provocava certa curiosidade. Considerava bastante interessante a 

criação de ações direcionadas aos homens autores de violência doméstica. Já conhecia a 

clássica bandeira feminista da criminalização da violência e, em consonância com isto, a 

defesa da prisão do seu autor, mas também já havia tido acesso a reflexões, como as de 

Gregori (1993), Muniz (1996), Soares (1996; 1999), Brandão (1997), que indicavam 

que aquele desejo feminista não ecoava tão fortemente entre as vítimas. Como 

explorado amplamente pela literatura, mas também tendo sido alvo de intensos debates 

entre redes feministas, haja vista a própria porosidade entre esses campos no que se 

refere a essa temática, em boa parte das situações as mulheres pretendiam uma espécie 

de pacificação e de transformação dos seus maridos e namorados, mas não a prisão ou 

mesmo o seu afastamento do lar. Diante deste cenário, eu acreditava que esta poderia 

ser uma medida positiva de arbitrar uma situação como essas: a existência de um 

serviço que contemplasse a perspectiva de boa parte das mulheres a respeito de como 

solucionar a situação de violência em que vivem ou viveram. 

No mesmo período, diferentes razões me faziam desistir do tema de investigação 

que havia definido para o meu doutorado. A proximidade com esse projeto e as questões 

que ele me suscitava, muitas no marco de uma antropologia da administração pública, 

da governança ou ainda dos processos de formação do Estado (Teixeira e Souza Lima, 

2010), tal como discutidas acima, levaram-me a reformular meu tema de pesquisa de 

doutorado. Além do trabalho promovido pelo SerH, das representações e das práticas 

dos profissionais que atuavam no mesmo, também pretendia incorporar os homens 

atendidos pelo serviço na pesquisa e, por fim, ainda planejava acessar os demais 

profissionais envolvidos no Sistema de Segurança e de Justiça organizados a partir das 

situações de violência doméstica. Contudo, pouco tempo depois da pesquisa ganhar 

maior fôlego com o início do meu trabalho de campo, o ―convênio‖, entre uma 

secretaria municipal da Prefeitura de Nova Iguaçu e o Ministério da Justiça, que 

instituía e garantia o funcionamento do SerH, foi rompido e o serviço encerrou as suas 

atividades em abril de 2013. 

 Diante dessa dificuldade, procurei continuar a pesquisa bibliográfica que 

desenvolvia, refletir sobre algumas questões e, sobretudo, dar novo direcionamento à 

minha pesquisa. Como o SerH era o responsável por realizar o trabalho com homens 

autores de violência doméstica em uma quantidade expressiva de municípios da Região 

Metropolitana, meu horizonte de escolhas também se restringiu, pois, com o término 
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das atividades do mesmo, as ações voltadas a esse público deixaram de existir naquelas 

localidades ou ficaram bastante fragilizadas. Após realizar breve levantamento das 

intervenções ainda existentes no estado do Rio de Janeiro, tomei conhecimento sobre as 

ações empreendidas pelo Serviço para Homens (SPH) do município que aqui chamarei 

de Cidanópolis. Realizei os primeiros contatos por telefone, redigi um projeto e uma 

apresentação pessoal e institucional, a pedido da secretaria municipal a que este serviço 

estava vinculado, e consegui uma autorização para a realização do meu trabalho de 

campo. 

Dei início ao trabalho de campo na segunda semana de julho de 2013 e o 

conclui, em sua forma mais sistemática, em março de 2014. Durante a minha estada no 

SPH, procurei acompanhar a rotina dessa instância administrativa de forma contínua, 

estando presente duas ou três vezes por semana, na maior parte das vezes, o dia todo. 

Após meu afastamento ―do campo‖, mantive contatos esporádicos por telefone, por e-

mail e via redes sociais, obtendo, através desses canais, informações sobre as suas vidas, 

mas também a respeito da rotina do serviço. Do mesmo modo, findado aquele período, 

pude ―esbarrar‖ com aqueles funcionários em alguns espaços de discussão em torno da 

temática da violência doméstica, em eventos da Escola de Magistratura do Rio de 

Janeiro (EMERJ), do Ministério Público (MP) e outros eventos acadêmicos, em que 

aproveitávamos para nos ―inteirar das novidades‖. O período de afastamento ainda não 

foi completo, pois, encerrado o trabalho de campo, os visitei, nos dois anos seguintes, 

em datas próximas ao fim do ano, sendo, em uma delas, o dia por eles marcado para a 

―confraternização de fim de ano‖. 

A realização do trabalho de campo três vezes por semana se deu em razão de um 

acerto com o coordenador
23

 do serviço o qual, na ocasião que definimos isso, ressaltou 

que assim eu poderia acompanhar a execução dos grupos reflexivos e, ao mesmo tempo, 

conhecer o dia a dia do equipamento
24

. As minhas observações durante o trabalho de 

campo, portanto, foram conduzidas em direção à equipe (à época, um advogado, um 

assistente administrativo, um coordenador e uma psicóloga) do SPH, seus usuários, 

também chamados de atendidos ou apenas homens, e outros profissionais e sujeitos que 

gravitam na órbita dessa instância administrativa.  

                                                           
23

 A estrutura do SPH e os sujeitos que o compõe são examinados no primeiro capítulo dessa tese. 
24

 Esse é o termo que os meus interlocutores, em geral, usam para indicar as unidades de atendimento e 

prestação de serviços geridas por instâncias públicas. São exemplos de equipamentos o SPH, os Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados em Assistência 

Social (CREAS), as casas-abrigos etc. 
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 Ao longo dos oitos meses de trabalho de campo sistemático, chegava aos 

espaços em que o SPH funcionava, em geral, entre 9h30min e 10h30min da manhã, e 

acompanhava a rotina dos meus interlocutores até 16h ou 17h. Ainda em julho, pude 

observar o último encontro de dois grupos que se encerravam naquele mês, passando o 

resto do tempo em conversas com meus interlocutores (sobre o serviço, mas, sobretudo, 

informais), observando a produção dos documentos, a interação com alguns homens, 

dos grupos que concluíam, mas também no atendimento dos que participariam dos 

grupos a partir de agosto. 

No mesmo período, por indicação do coordenador do SPH, pude manusear os 

arquivos dos grupos anteriormente realizados, nos quais constavam as dinâmicas 

realizadas, documentos que atestavam a participação dos sujeitos atendidos, outros que 

procuravam estabelecer e fixar algum controle de suas rotinas e as fichas de 

atendimento que produziam para cada um dos homens. Nesse período, portanto, já foi 

possível compreender que uma dinâmica constitutiva daquele equipamento era produzir, 

enviar e arquivar documentos. Os itens observados, após obter autorização do 

coordenador do equipamento, eram fotografados e/ou anotados em um caderno que 

separei para isso. 

Ainda em torno dessa pesquisa nos arquivos do SPH, além dos dados que tal 

investimento traziam à minha etnografia, através dos artefatos achados dentro das 

pastas, caixas e armários, um arsenal de temas e de questões surgiu como possibilidade 

de conhecer mais a atuação daquele equipamento, mas, antes disso, como uma série de 

questões, temas, perguntas que serviram como quebra-gelo e princípios de conversa 

com a equipe. Ao perguntar sobre determinado ―achado‖, não apenas recebia longas 

explicações sobre como percebiam o serviço, os homens e a problemática da violência 

doméstica, mas eu também estabelecia relações mais próximas e íntimas, e assim, 

forjavam-se empatias entre aqueles sujeitos com os quais conviveria nos meses 

seguintes e eu. 

Por fim, nessas primeiras semanas, por iniciativa do coordenador do SPH, pude 

circular por outros equipamentos do município, indicado por eles como ―parceiros‖, 

com a finalidade de conhecê-los, dado que, em minha apresentação a ele, havia indicado 

o meu interesse inicial em observar outras ações destinadas à gestão da violência 

doméstica em Cidanópolis. O mesmo procedimento ocorreu no Fórum do município, 

quando fui apresentado à equipe multidisciplinar, ao juiz, ao defensor público, ao 
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promotor de justiça e a outros funcionários que atuavam ou davam suporte àquele 

juizado. 

Ainda em julho e agosto de 2013, mas também em janeiro e fevereiro de 2014, 

pude observar as, por eles chamadas, entrevistas de acolhimento. Como esse momento 

será alvo de análise no capítulo 02, por ora desejo ressaltar que, nesses encontros, eu era 

apresentado aos homens, inicialmente, apenas como ―pesquisador‖ ou ―doutorando da 

UFRJ‖, mas, após um tempo, a essa identificação era somado um qualificativo que me 

produzia como ―parte da equipe‖. Eram essas duas alcunhas que também, nos primeiros 

encontros do grupo, eram acionadas para indicar a minha presença e solicitar, aos 

homens, tal como feito com o acolhimento, uma autorização para a minha observação. 

Nos grupos, ainda, o coordenador do serviço, presente em todos os primeiros encontros, 

exaltava ―o interesse da academia nos homens‖, o que, segundo ele, evidenciava a 

―importância‖ e o ―reconhecimento desse tipo de trabalho‖. Tais aspectos, acredito, 

também motivavam o périplo pelos equipamentos indicados acima, convertendo a 

minha presença, ao mesmo tempo, em um sinal da ―legitimidade‖ e, de certo modo, da 

―eficácia‖ do trabalho que desenvolviam 

Após as apresentações por eles realizadas e antes da autorização dos homens, em 

geral, era me dada a palavra quando eu, então, reafirmava a minha apresentação como 

―estudante da UFRJ‖, revelava que a pesquisa preservaria os seus anonimatos e, 

acompanhando um gesto da equipe que me parecia importante, explicitava que  minha 

investigação não guardava qualquer relação com a denúncia ou o processo judicial, 

sendo a sua finalidade apenas ―de pesquisa‖ e ―para a Universidade‖. Eu concluía 

dizendo que, com a ―liberação‖ deles, ia acompanhar o grupo, mas que, durante os 

encontros ou mesmo após a conclusão dos mesmos, tinha interesse em obter uma 

entrevista para saber mais sobre eles e seus ―casos‖ ou ―situações‖. Nenhum grupo ou 

participante impediu ou questionou a minha presença durante o trabalho de campo; pelo 

contrário, muitos se ofereceram e com vários destes pude realizar entrevistas. Ainda que 

estas tenham sido feitas, nessa tese não abordo questões a partir das mesmas. 

Ao longo do acolhimento e dos grupos, procurei me manter distante das 

questões referentes à violência doméstica. Isso envolvia permanecer calado nas questões 

que reconhecia como diretamente relacionada a essa temática, mas, ao mesmo tempo, 

falar pouco em outras. Das poucas vezes em que era convidado a me manifestar, 

procurava permanecer em silêncio ou dar respostas evasivas. Ainda que, evidentemente, 

reconhecesse que a minha presença, em si, impactava a performance dos técnicos, 
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sobretudo nos primeiros encontros, acreditava que tal comportamento poderia minorar 

tais aspectos. Além disso, constantes intervenções poderiam, ainda mais, me constituir 

como ―parte da equipe‖, elemento que, acreditava, poderia dificultar a minha interação 

com os atendidos, por exemplo, nas entrevistas individuais – quando, entre outras 

coisas, procuraria saber sobre como eles percebiam aqueles encontros e as ações 

empreendidas. 

A despeito dessa reserva, antes dos encontros, ou até durante os mesmos, fazia 

pequenas observações, de uma ou duas frases, a respeito dos assuntos variados que, 

como poderá ser visto ao longo dessa tese, eram constitutivas dos encontros. Assim, 

comentava a ―tabela do campeonato brasileiro‖, o ―caso do pedreiro Amarildo‖, ações 

policiais, programas de televisão etc., não só como forma de reduzir a estranheza de um 

sujeito que apenas observaria os encontros, mas porque tais temas, naqueles contextos, 

surgiam como questões de meu interesse pessoal. Ainda que tenha sinalizado a 

preocupação de meu silêncio produzir incômodos, devo destacar que a presença de 

alguns homens que, ao longo dos encontros, se manifestavam pouco, facilitava a minha 

presença ―observante‖ ali. 

Não apenas durante os grupos, mas também nos outros momentos em que 

realizei o trabalho de campo, orientei-me na tentativa de procurar ser útil aos 

funcionários daquele equipamento. Não me refiro apenas às trocas pessoais mantidas, 

quando compartilhávamos, entre outras coisas, questionamentos em torno das nossas 

vidas e das decisões a serem tomadas, mas também em algumas operações cotidianas 

daquele serviço. Assim, passei a, em algumas situações, arrumar a sala onde os grupos 

seriam realizados, atender telefonemas, responder algumas questões dos homens sobre 

datas dos encontros dos grupos, fotocopiar e arquivar os documentos produzidos, 

manusear o aparelho de DVD e a televisão nos grupos que envolviam a exibição de 

vídeos e, sobretudo com o coordenador do serviço, compartilhar alguns materiais que 

tive acesso sobre o funcionamento dos grupos reflexivos. 

 

Organização dos capítulos 

 

Essa tese está dividida em cinco capítulos. No primeiro procuro produzir uma 

caracterização do Serviço Para Homens de Cidanópolis, recuperando aspectos da sua 

história, apresentando seus personagens e as suas rotinas. Sob essa mirada, procurei 

demonstrar como, desde a sua origem, através de outros serviços e ações, o SPH é um 
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caso interessante para se pensar os processos de formação de Estado, evidenciado pela 

porosidade entre os diferentes poderes da administração estatal, e entre estes e outros 

agentes sociais. Através da caracterização dos personagens, por outro lado, discuto a 

dimensão vivida, afetiva, sentimental daquela instância burocrática, contando um pouco 

das suas trajetórias, encontros e desencontros no fazer cotidiano do SPH. Nesse sentido, 

os documentos, ainda durante o trabalho de campo, revelaram-se como chave de análise 

fundamental para acessar o dia a dia, a rotina de ―fazer-se Estado‖, mas, ao mesmo 

tempo, para observar as elaborações dos técnicos em torno desse tipo de serviço, seu 

público e atuação. 

 No segundo capítulo procuro recuperar os caminhos que conduzem os homens 

até os grupos, ressaltando os dispositivos jurídicos que normatizam esse processo, mas 

observando, ao mesmo tempo, agenciamentos morais que se produzem em torno dos 

procedimentos conduzidos por aqueles ―administradores da violência doméstica‖. Na 

segunda parte desse capítulo, faço uma descrição geral dos oito encontros conduzidos 

em torno dos grupos, apresentando seus artefatos, interações e algumas das suas 

principais ênfases. Ainda que não me debruce de forma detida, lanço luz a uma série de 

questões que são constitutivas das sociabilidades que emergem ali e que serão 

retomadas e exploradas em mais detalhes nos capítulos seguintes. 

 Dando início à análise mais densa das interações que se dão no interior dos 

encontros, no capítulo três trato de dois aspectos fundamentais dos grupos. Primeiro, 

sugiro alguns elementos que podem ser tomados como constitutivos dos sentimentos de 

empatia, pertencimento e coletividade, procurando ver também como estes entrelaçam 

aqueles sujeitos e tornam possível a emergência de narrativas comuns em torno de si e 

das suas experiências de violência. A partir desse cenário, desenvolvo, então, uma 

apreensão a respeito da manifestação de duas técnicas de poder específicas no interior 

daqueles encontros, em que a produção e manutenção de hierarquias entre 

administrados e administradores tornam-se evidentes, exemplificando um dos aspectos 

fundamentais que indiquei em torno da minha compreensão do Estado: reconhecê-lo 

como dispositivo contínuo do estabelecimento de diferenças e de relações de 

dominação. 

 Partindo das narrativas dos homens a respeito da violência denunciada, das suas 

―justificações‖, no capítulo quatro é possível ir além de tais recortes, observando o 

modo como acionam e articulam diferentes elementos na conformação de moralidades 

específicas. A partir das discussões lá desenvolvidas, é possível apreender seus 
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discursos em torno de gênero, família e violência, mas, além disso, o que emerge de 

modo significativo é o delineamento de elementos centrais aos modos de subjetivação 

daqueles sujeitos. Um dos objetivos desse capítulo é, ao expor o conjunto de 

elaborações conduzido pelos homens, orientar nosso olhar e apreensão para as ―franjas‖, 

ou seja, para o que em geral escapa às narrativas reificadas em torno das violências 

domésticas. 

 O quinto e último capítulo, retomando diferentes aspectos trazidos ao longo da 

tese, centra-se na articulação entre ―poder‖, ―direito‖ e ―verdade‖. Procura apreender 

como, através da triangulação desses três elementos, emerge uma forma específica de 

gestão dos sujeitos atendidos pelo SPH. A partir dos dispositivos jurídicos que 

administram aqueles sujeitos, e dos sentidos associados aos mesmos durante os grupos, 

procuro destacar a emergência de uma lógica de poder que pode ser caracterizada pela 

constante oscilação entre uma manifestação de si doce, compreensiva, acolhedora, e, 

por outro lado, sob a forma repressiva, dura ou punitiva. Apesar dessa dupla dimensão, 

concluo, no entanto que, um dos efeitos desse modus operandi é a produção de uma 

espécie de ―suspensão‖ (virtual) dos sujeitos, cujo horizonte e limite pode ser algo 

próximo às formas de governo pelo terror. 

Antes de passar aos capítulos da tese, é importante esclarecer algumas 

convenções. Foi utilizada a formatação em itálico para as expressões constitutivas do 

equipamento onde realizei o meu trabalho de campo, sendo esta uma forma não apenas 

de ressaltar isso, mas de revelar que seus entendimentos devem estar referenciados às 

lógicas específicas que orientam tal administração (acolhimento, homens, encontros, 

técnicos etc). Também utilizei o mesmo recurso para destacar algumas expressões legais 

que, em decorrência do seu uso contínuo, parecem revestir-se de significados absolutos 

próprios, seja para os funcionários e/ou os atendidos do SPH. As aspas procuram 

indicar as citações literais, sejam de interlocutores do campo ou ainda como referências 

bibliográficas, mas também podem ser usadas ocasionalmente como forma de 

relativização dos termos ou expressões que utilizo ao longo desta tese. 

 

 

 

 

  



27 

 

Capitulo 1 - Construindo o cenário: personagens, rotinas e papéis 

 

Ao longo de nove meses, entre semanas de maior assiduidade e outras com uma 

presença reduzida, acompanhei as atividades realizadas pela equipe do Serviço para 

Homens (SPH). Equipamento vinculado à Superintendência X (SX) da Secretaria 

Municipal Y (SMY), teve sua origem em ações desenvolvidas, inicialmente, pelo 

Serviço de Atendimento às Mulheres (SAM), da mesma secretaria, e pela Agência de 

Atendimento Jurídico à Mulher Vítima de Violência Doméstica (AGAJUM) do Juizado 

Especial Criminal (JECrim) da Comarca de Cidanópolis. Na verdade, apesar da 

vinculação oficial ao executivo municipal, o SPH gravita ainda hoje entre esses dois 

poderes. 

Sob uma perspectiva cronológica, as intervenções tiveram início em março de 

2005 quando atuavam no Juizado Especializado Criminal (JECrim) a juíza Rosângela e 

o promotor Reginaldo, este último permanecia no Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher (JVD) de Cidanópolis durante o período em que realizei o 

meu trabalho de campo. A partir de observações em situações em que a juíza ou o 

promotor citavam as ações empreendidas naquele município, como também através dos 

relatos produzidos pela equipe do SPH, em especial, por Débora
25

, pude ouvir que eles, 

no cotidiano no JECrim, concluíram que era ―preciso‖ tratar os ―casos‖ de um modo 

diferente, pois perceberam que as penas pecuniárias não constituíam a resposta mais 

eficaz (a mulher retirava a denúncia, havia reincidência dos casos ou ainda ―sentiam‖ 

que ―as ações não eram suficientes‖). Iniciou-se, portanto, por meio da Agência de 

Atendimento Jurídico à Mulher Vítima de Violência Doméstica (AGAJUM), a 

intervenção com mulheres, que consistia, sobretudo, na prestação de ―atendimento 

psicossocial‖ e ―jurídico‖, também chamado por eles de ―atendimento integral à 

vítima‖.  

Em seu primeiro ano de vigência, a AGAJUM conquistou um prêmio nacional 

concedido a ―práticas inovadoras (...) que estejam aumentando a qualidade da prestação 

jurisdicional e contribuindo com a modernização da Justiça Brasileira‖. Contudo, a 

importância dessa ―inovação‖ não foi (é) sinalizada apenas pela premiação, mas 

também pode ser observada pelo reiterado destaque que alguns personagens concedem a 

sua vinculação com essa experiência. Em diferentes ocasiões, presenciei situações em 

                                                           
25

 Psicóloga do SPH que já atuava em Cidanópolis naquele período. Faço uma apresentação detalhada de 

todos os personagens ligados ao equipamento a seguir. 
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que a Drª Rosângela e o Drº Reginaldo, de algum modo, enalteciam-se por participarem 

da criação/origem dessas ações. Na VI edição do Fórum Nacional de Juízes de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid), realizado em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, em 2014, a juíza destacava que ―antes da [Lei] Maria da 

Penha‖ já havia iniciado um ―trabalho inovador‖ em Cidanópolis; o promotor, por outro 

lado, orgulhosamente referia-se a si mesmo como ―padrinho‖ ou como ―pai‖ do SPH
26

.  

Ainda que seus criadores fossem ligados ao Poder Judiciário, a íntima 

vinculação com o Executivo, e mesmo outros setores, era, e ainda é, fortemente 

presente. Ao concorrer à premiação indicada acima, a ―inovação‖
27

 da AGAJUM foi 

assim apresentada por seus realizadores: 

―O atendimento à vítima em primeiro lugar, pois sempre nos preocupamos com os réus. 

As vítimas nunca tiveram espaço dentro do processo penal. Buscar a satisfação dos 

interesses da vítima no procedimento dos Juizados Criminais é a principal inovação 

deste projeto. O atendimento integral à vítima dentro dos Juizados Criminais, com uma 

equipe técnica especializada de psicóloga, advogada, estagiários e assistente social é 

muito importante. A outra inovação importante é a parceria. O judiciário somente não 

pode absorver esta demanda, sendo necessário que a sociedade, a universidade, a 

prefeitura, enfim todos juntos para dar um melhor atendimento às vítimas de violência 

doméstica‖. 

  

Além da preocupação e atenção ao ―atendimento integral‖, elemento central no 

debate de ações em torno da violência doméstica contra a mulher, chama atenção que a 

―parceria‖ seja apresentada como ―a outra inovação importante‖. Ao apresentar essa 

ação, seus realizadores ressaltam que ela é possível graças à ―parceria‖ entre diferentes 

órgãos e instâncias de poder, destacando, ao mesmo tempo, a capacidade de gestão que 

logrou agregar e coordenar outros atores em atuação junto ao judiciário. Essa "ação", 

portanto, foi eficaz em combinar dois valores fundamentais para a gestão dessas 

situações: atenção integral para a vítima e atuação ―articulada‖, em ―rede‖, ou através de 

―parceria‖, acionando diversas instâncias que, somadas, ofereceriam a resposta mais 

adequada. 

Em um primeiro momento, para a criação no núcleo, articularam-se o JECrim, 

que conduzia o processo e disponibilizava um espaço para atuação, a universidade, que 

oferecia os estagiários que realizavam o atendimento e o acompanhamento dos casos, e 

a Prefeitura Municipal de Cidanópolis, que financiava e contratava os profissionais 
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 Mesmo Débora, então psicóloga do SPH, em diversas conversas comigo, acompanhados por terceiros 

ou não, parecia procurar capitalizar, construir a sua importância, a partir de sua longa atuação no campo, 

incluindo a sua passagem pela AGAJUM. 
27

 No formulário a ser preenchido para que determinada ―prática‖ concorra ao prêmio, há a seguinte 

questão: ―Qual a principal inovação da sua prática?‖. 
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engajados nesse trabalho. Com o desenrolar das ações, em determinados momentos, a 

universidade se distanciou, dando maior protagonismo ao executivo municipal e aos 

profissionais por ele contratados; em outra ocasião, em razão de crise financeira no 

município, o judiciário esteve à frente garantindo as remunerações dos profissionais e, 

portanto, a continuidade dos serviços prestados.  

O histórico dessas relações e a atuação dos diferentes atores, seja os sujeitos 

individualmente ou as instituições, evidenciam a porosidade das fronteiras entre eles, 

implicando no reconhecimento dos seus empreendimentos como gestões 

compartilhadas. Para existência e atuação do juizado, ou do judiciário, seguindo 

critérios indicados como os mais qualificados no atendimento das situações de violência 

doméstica (como o "atendimento interdisciplinar à mulher" e aos possíveis filhos do par 

em conflito), foi necessário recorrer aos estagiários e aos professores de uma 

universidade que, por outro lado, tinham a sua atuação mediada pelo executivo 

municipal. O executivo, além disso, ofereceu o suporte financeiro e parte da mão de 

obra indispensável à execução dos itens previstos, mas não se comprometeu, naquele 

momento, com o espaço para o atendimento ou com a captação dos usuários. Até hoje, 

na verdade, é possível pensar essas dinâmicas e transações: não apenas o local híbrido 

ocupado pelo SPH evidencia isso
28

, mas a existência, no presente, de duas funcionárias 

vinculadas à prefeitura do município e cedidas ao JVD. 

A título de exemplificação de tais relações, e retomando as discussões indicadas 

na introdução dessa tese em torno das fronteiras daquilo que circunscreve o Estado, 

destaco, além dessa configuração de Cidanópolis, envolvendo executivo, judiciário e 

uma universidade particular, o arranjo estabelecido em São Gonçalo para a criação 

dessas ações naquela municipalidade, protagonizado também pelo executivo e pelo 

judiciário, mas, dessa vez, associados ao terceiro setor, à ONG Instituto Noos. Sobre 

tais aspectos, remeto-me ainda às reflexões de Aguião (2014) que, a partir da 

implementação do ―Programa Rio Sem Homofobia‖ no estado do Rio de Janeiro, 

identifica, no discurso de seus interlocutores, agenciamentos específicos em torno de 

―Estado‖, ―sociedade civil‖ e ―universidade‖, conduzindo a diferentes arranjos em torno 

de ―uma política pública‖.  

Além desses aspectos mais pragmáticos e operacionais, é oportuno notar não só 

o histórico do surgimento dessas ações no e através do JVD, mas pensar as ressonâncias 

disso na própria criação de equipamentos públicos vinculados à prefeitura municipal de 
                                                           
28

 Tratarei desta questão a seguir. 
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Cidanópolis para a gestão da violência doméstica: o Serviço de Atendimento às 

Mulheres (SAM) e o próprio Serviço Para Homens (SPH). Há um arsenal comum de 

formas e fazeres, além, como indiquei acima, da intensa circulação e formação dos 

profissionais alocados em diferentes momentos em cada um desses espaços. 

Cronologicamente, o SAM é criado em 2006, com pouco mais de um ano de atuação da 

AGAJAM e meses após a promulgação da Lei Maria da Penha, sendo, por sua vez, o 

SPH oficialmente instituído em 2011, poucos meses após os recursos previstos no edital 

do governo federal terem sido liberados, como indico a seguir. 

Após alguns anos de desenvolvimento dos grupos reflexivos com homens 

através de uma espécie de consórcio entre o SAM, a AGAJUM e a equipe técnica 

multidisciplinar do JVD, em 2009, a Superintendência X concorreu a um edital de 

financiamento para novas ações lançado pela então Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM) que, aprovado, consolidaria a atuação através da criação do SPH. 

Pedro, com uma espécie de orgulho e tentando demonstrar (e produzir em mim) 

determinada surpresa, destacou quando conversamos pela primeira vez: ―a nossa 

proposta foi a única voltada para homens!‖. 

Conquistado esse edital, parte desse grupo e algumas de suas atividades foram 

retiradas do escopo das atribuições da equipe técnica do JVD
29

 e do SAM, sendo, então, 

relacionadas ao SPH. O espaço no bairro de Jabuticabeiras, isto é, a sede do novo 

equipamento, ficou pronta em 2011 – era a ―contrapartida‖ da Prefeitura ao repasse de 

recursos pelo Governo Federal. Hoje o prédio está um pouco deteriorado e carente de 

obras de reparo e manutenção. A despeito dessas complicações estruturais, há a 

preocupação de perder algum espaço para outras secretarias ou autarquias municipais, 

caso considerem que está ocioso ou que há disponibilidade para outras atividades. 

Houve, por exemplo, logo que cheguei em campo, uma reordenação do espaço tendo em 

vista a incorporação de duas salas que, até então, eram utilizadas por dois funcionários 

que não eram diretamente ligados ao SPH. Tratarei disso na seção em que apresento os 

personagens. 
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 Durante o ano de 2014, houve uma mudança nesse cenário. Considerando os riscos de a Prefeitura 

interromper a parceria com o JVD, o Dr. Frederico, titular desse juizado, orientou que parte da equipe 

técnica iniciasse a realização de grupos reflexivos com homens autores de violência doméstica. Em 

princípio, duas profissionais se engajariam na realização dos mesmos. É interessante notar que isso 

produziu certo tensionamento e questionamentos por parte da equipe do SPH. Questionava-se não só os 

conhecimentos e acúmulo dos profissionais da equipe técnica para realizar esses grupos, dado que não 

tinham experiência anterior, como também havia dúvida sobre a continuidade do próprio SPH diante da 

nova atribuição da equipe técnica. Até hoje, no entanto, nenhum grupo foi realizado pela equipe técnica 

do JVD, permanecendo sob a responsabilidade do SPH. 
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Como dito acima, hoje o SPH tem seu funcionamento vinculado à SMY, mas, 

como pude observar em campo, tal fato é também apreendido, de certa maneira, como 

contingencial e/ou instável – não só essa relação administrativa-institucional, mas 

também a continuidade do serviço, a existência do SPH. Durante o período em que 

realizei o meu trabalho de campo, o coordenador do equipamento empenhava-se na 

inclusão do serviço nos marcos legais do município, pois isso, segundo ele, evitaria que 

ele fosse extinto de forma abrupta. Em articulação com uma vereadora do município, 

com a superintendente da SX e com a coordenadora do SAM, equipamento que possuía 

outra iniciativa legislativa com a mesma finalidade, acreditava que a aprovação de sua 

criação na hierarquia administrativa-legal da secretaria a que estava vinculado garantiria 

que tais ações deixassem de ―ser políticas de governo, passando a ser políticas de 

Estado‖
30

. 

No período em que acompanhei o cotidiano do SPH, ele contava com uma sala 

para a realização dos grupos (com quinze cadeiras, ar condicionado, lousa, televisão e 

DVD dispostos em uma mesa, além de outra pequena mesa onde, em geral, eram 

colocados um prato com biscoitos, uma garrafa de café e uma de jarra de refresco); 

outra sala com uma divisória no meio (de um lado funcionava a recepção, onde 

Roberto
31

 e Carla
32

 ficavam, do outro os técnicos, Débora e João Carlos
33

, atuavam)
34

, 

mais uma de coordenação (sala do Pedro), outra para atendimentos, dois banheiros 

(masculino e feminino) e uma pequena cozinha; o mesmo corredor interno ligava todos 

esses ambientes. No mesmo prédio, há ainda um almoxarifado utilizado pelo SPH, uma 

sala destinada a outra instância pública municipal, um banheiro público e uma ampla 

área aberta que cerca todo prédio, com dois bancos de madeira e um bebedouro 

quebrado. 

A necessidade de ―ocupar o espaço‖ e garanti-lo era uma recorrência nas falas de 

Pedro a respeito do SPH. O sentimento de que o espaço deveria ser ocupado, pois outras 

ações poderiam ser para lá encaminhadas, revelam a crença e/ou experiência de uma 

constante instabilidade no modo de operar da administração local
35

. Ainda que a 

                                                           
30

 A respeito das elaborações comuns em torno dessas ―duas políticas‖, seus usos etnográficos e os 

recursos analíticos à sua compreensão, ver, por exemplo, Souza Lima e Macedo (2008). 
31

 Assistente administrativo do SPH. 
32

 Funcionária pública da Secretaria Municipal G (SMG). 
33

 Advogado, funcionário público da Prefeitura de Cidanópolis e lotado no SPH. 
34

 Durante esse período, uma reordenação do espaço retira a divisória e transforma o espaço em uma 

única sala.  
35

 Nesse sentido, um exemplo claro dessa experiência se refere ao carro que, através do edital conquistado 

junto à SPM, o SPH disporia para as suas funções ordinárias. Inúmeras vezes Pedro citou a existência 
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localização do SPH possa ser considerada, sob determinada perspectiva, privilegiada
36

, 

podendo justificar a existência de interesses de outros setores do município e a 

preocupação de Pedro, esse sentimento de instabilidade se manifestaria, do mesmo 

modo, em outras situações e relações que pude observar. 

Além de funcionar em sua sede, as ações também são desenvolvidas, às quartas-

feiras, no JVD. Vale destacar que quarta-feira é o dia em que a equipe do SPH atua, mas 

que o funcionamento do JVD ocorre de segunda-feira a sexta-feira. Localizado em um 

bairro central daquele município, um dos bairros mais próximos do Rio de Janeiro e 

mais valorizados, o Fórum de Cidanópolis está dividido em duas edificações. Em seu 

prédio, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ocupa um dos 

lados de um dos andares, estando, do outro, o JECrim. Cinco salas são destinadas à 

equipe técnica, uma grande sala ao cartório (onde há um balcão que divide o local de 

arquivo e trabalho dos funcionários com o espaço onde fica/aguarda o público atendido 

por ele), uma sala de audiência, uma pequena antessala que guarda alguns arquivos e 

liga as duas últimas ao gabinete do Juiz; um amplo corredor, com a oferta de quatro 

banheiros, dois bebedouros e várias longarinas, complementa o espaço do juizado no 

fórum. Ao longo dos corredores, alguns murais compartilham campanhas ou eventos 

promovidos e/ou apoiados pelo Poder Judiciário, como também guardam a ―ordem do 

dia‖ dos dois juizados
37

. 

Além desses espaços, há uma sala, divida em quatro partes, onde atua o SPH: 

uma sala que funciona como uma espécie de recepção e escritório de trabalho, onde há 

duas mesas, um mural de informações
38

, uma longarina de três cadeiras, e duas mesas 

com cadeiras e um computador; a sala onde os grupos são realizados, com 17 cadeiras, 

                                                                                                                                                                          

desse carro e lamentou a ausência do mesmo – indicando, em situações específicas, que a presença dele, 

algo que ―é nosso‖, faria grande diferença na execução de determinada tarefa ou função. Lembro, ainda, 

que algumas vezes ao cruzarmos a entrada do prédio onde funciona a SMY, Pedro me mostrava, sempre 

lamentando, o carro em questão – que estava sendo utilizado, desde que ―chegou em Cidanópolis‖, por 

outros atores daquela secretaria.  
36

 A proximidade com uma via expressa do município e a vizinhança com a sede da Prefeitura Municipal 

e outras instituições públicas constituem algumas das razões que tornam aquela localização 

―privilegiada‖.   
37

 Listagem que, além de indicar a ordem das audiências, apresenta os ―réus‖, ―vítimas‖, ―testemunhas‖, 

―delitos denunciados‖ e o status da audiência (em geral, se é de ―instrução e julgamento‖ ou 

―preliminar‖). 
38

 Para a própria equipe, nesse mural estão disponibilizados a senha de acesso ao sistema do Tribunal de 

Justiça do estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nos computadores, um quadro de horários e cronograma de 

funcionamento dos grupos, folder de um delivery de refeições e uma lista com contatos e endereços de 

serviços de atendimento psicossocial e de álcool e drogas em toda a região metropolitana do Rio de 

Janeiro.  
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uma maca utilizada como mesa
39

, um armário com televisão, aparelho de DVD e itens 

para a distração de crianças (objetos do JVD)
40

; uma sala que funciona como escritório, 

onde arquivos, material do SPH, cestas básicas do JVD, um telefone e um computador 

com impressora estão; e mais uma sala de atendimentos, que possui duas cadeiras 

dividas por uma mesa. 

As personagens 

O SPH, durante o período do meu trabalho de campo, contava com quatro 

funcionários diretamente sublocados para a prestação dos serviços (como eles se 

apresentavam: um advogado, uma psicóloga, um assistente administrativo e um 

coordenador), mais outros dois personagens que se somavam a essa equipe (um auxiliar 

de serviços gerais e uma secretária)
41

, e mais um (o recepcionista e atendente de outro 

serviço que compartilhava o prédio com o SPH). Como forma de melhor detalhamento 

do campo, como também de algumas dinâmicas fundamentais no/ao funcionamento 

desse equipamento, faço uma breve apresentação desses personagens. 

Com pouco mais de quarenta anos, Pedro tem três filhas, é evangélico, 

graduando em psicologia e estava divorciado durante o período mais intenso da 

pesquisa. Nascido e criado em Cidanópolis, residia com uma amiga e ex-funcionária do 

SPH, no centro do município
42

. Começou com a sua atuação nessa temática como 

estagiário no SAM/AGAJUM, teve curta passagem pelo Serviço de Educação e 

Responsabilização para Homens Autores de Violência Doméstica e de Gênero (SerH) e 

assumiu a coordenação do SPH logo após a sua criação – com a saída do então 

coordenador, Daniel, para atuar em outro juizado no estado do Rio de Janeiro. 
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 Essa maca, segundo os funcionários do SPH, tinha a finalidade de servir como suporte às situações que 

exigissem exames de corpo de delito naquela instância judicial. Como ela não era usada para esse fim e 

havia sido colocada em um dos cantos da sala dos grupos, era, então, utilizada como suporte durante os 

mesmos. 
40

 Esses brinquedos poderiam ser doados às famílias e crianças atendidas pelo JVD, ou, ainda, serem 

utilizados para ―distrair‖ ou ―ocupar‖ estas últimas quando do atendimento de seus responsáveis por 

aquela instância administrativa-judicial. 
41

 Logo que encerrei o campo, uma assistente social foi incorporada à equipe. Em razão da não 

coincidência de nossas presenças, ainda que eu disponha de alguma informação, não será tematizada aqui. 

Além disso, após um período de encerramento do trabalho de campo, fui informado sobre a saída de 

Josué, auxiliar de serviços gerais responsável pela limpeza, que retornou recentemente, e, em seguida, da 

transferência de Débora, psicóloga do SPH, para a SX. 
42

 Juliana, ou Ju, é assistente social, mas tem matrícula de agente da Guarda Municipal da Prefeitura de 

Cidanópolis. Esteve transferida no SPH, mas, naquele período, estava licenciada por questões de saúde. 

Acredito que tenha atuado no serviço até o segundo semestre de 2012. 
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A circulação de Daniel e Pedro não são exceções nesse campo. E por campo 

talvez seja interessante pensarmos em um horizonte mais amplo que aquele remetido ao 

tema da violência doméstica contra a mulher. Daniel que, como disse, atuava no JVD 

de Cidanópolis e depois passou para outro juizado, teve sua inserção profissional mais 

recente em um equipamento destinado à população LGBT da capital fluminense. Lá, 

tinha como colega outro psicólogo que foi, durante um curto período, funcionário do 

SPH. Por outro lado, Bruna, a atual advogada do mesmo equipamento destinado à 

LGBTs, mas na Baixada Fluminense, já foi advogada do AGAJUM e do SPH, 

desempenhando a mesma função hoje no SAM. Esse último equipamento conta ainda 

com Roberta, que já atuou no AGAJUM, SPH e no JVD.  Ainda poderia mencionar a 

saída de uma funcionária do SPH para outro JVD no estado do Rio de Janeiro, como 

também a de uma assistente social do JVD de outro município para o de Cidanópolis. 

Não obstante esses casos, vale recordar a circulação de Débora entre o SPH, a 

AGAJUM, o SAM, a equipe técnica do JVD e, mais recentemente, a Superintendência 

X, e indicar a alocação, anterior ao SPH, de João Carlos em um órgão voltado à infância 

e juventude. Do mesmo modo, Marluce, a assistente social alocada no SPH após a 

minha saída do campo, atuou anteriormente no SAM. 

A partir das conversas que mantive com Pedro, bem como das diversas situações 

em que pude observá-lo em cena, é possível identificar a sua intimidade com as 

temáticas do campo que enfoca os homens como sujeito principal de atuação e 

intervenção. O próprio modo como apresenta o SPH, a sua missão e esferas de atuação, 

evidencia a sua proximidade com as principais ênfases dos discursos desse campo: 

destaca ―a necessidade de trabalhar a prevenção‖, o ―enfrentamento da violência 

doméstica que já aconteceu‖ e a ―construção de outras masculinidades‖ – sobre esse 

último aspecto, em geral, refere-se a transformações no modo como os sujeitos passam 

a (ou deixam de) se relacionar com outras pessoas, em especial, com os familiares, mas 

também ao que se refere a si mesmo, sobretudo o cuidado que mantêm com a própria 

saúde. 

Ao tratar dos profissionais e das atribuições que considera como próprias ao 

SPH, Pedro avaliava que a equipe ―não era muito adequada‖. Acredita que estão ―um 

pouco acomodados no trabalho que fazem‖, notadamente, os grupos reflexivos e as 

atividades diretamente ligadas a eles, e que ―não estão disponíveis a mudanças‖, ―a abrir 

os horizontes‖. A mudança que ele me confidenciou logo que iniciei o campo, e que 

depois, em reunião, informou a Débora e o João Carlos, referia-se a um investimento 
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maior na realização de palestras e outras atividades externas ao SPH. Pedro dizia que ia 

―dar uma forçada‖, que passaria a ―dividir‖ algumas palestras com a equipe. Em 

diversas situações, pude observá-lo indicando que essas atividades ―devem ser feitas‖ 

ou apenas ―retomadas‖, além de avisos sobre a ―necessidade de se programar‖. 

Contudo, aos poucos, isso pareceu ter ficado de lado, dado que durante os nove meses 

em que estive em campo as quatro palestras executadas foram conduzidas por Pedro
43

.  

Para Pedro, portanto, além do trabalho diretamente relacionado aos grupos 

reflexivos, o SPH também era definido por outros dois ―eixos‖: ―a prevenção‖, isto é, a 

realização de palestras e debates em diversos lugares acerca da temática violência 

doméstica, e a saúde do homem, ações voltadas para a promoção do cuidado com a 

própria saúde pelos homens. Embora isso se manifestasse como algo forte para Pedro, 

que, ao falar do equipamento, sempre incluía esses dois últimos eixos, para os demais 

membros da equipe esses pareciam elementos secundários e, em alguns casos, 

incompreensíveis. 

 Além das palestras em si, parte de um ―eixo‖ que Pedro chama de ―educação‖ 

e/ou ―prevenção‖, havia outro foco de tensão que evidencia diferentes concepções sobre 

o SPH e suas atribuições. Em julho de 2013, em uma atividade de rua que comemorava 

o ―Dia Nacional do Homem‖, 16 de julho, João Carlos questionava: ―Não sei porque 

fazer isso de saúde do homem. A gente trabalha com violência doméstica!‖. Em outra 

ocasião, já avaliando o evento que ocorreu, disse algo como: ―Não sei porque o Pedro tá 

querendo isso. O nosso foco é outro. Aquilo é um trabalho da Secretaria Municipal de 

Saúde‖. Realizado com o apoio de uma assessoria daquela secretaria, essa atividade se 

deu no dia 15, segunda-feira, em uma importante praça no centro do município, e no dia 

16, terça-feira, em outra praça no bairro de Jabuticabeiras. Além da equipe do SPH 

oferecendo informações sobre o serviço, havia uma tenda proposta por aquela assessoria 

aferindo a pressão arterial e a glicose dos homens interessados. Nesta ocasião, os 

técnicos do SPH tiveram pouca ―demanda de orientação‖, sendo o principal atrativo da 

atividade as ações da saúde. Entre os poucos homens que buscaram alguma informação 

com Débora ou João Carlos, em geral, estas eram de natureza jurídica e relacionavam-se 

a temas como pensão, usucapião etc., não havendo, portanto, ―interesse na violência 

doméstica‖, como destacava João Carlos em suas críticas a essa atividade. Na praça do 
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 As palestras ocorreram em duas igrejas evangélicas, uma em um centro espírita e outra em uma 

empresa frigorífica. Não havia qualquer orientação específica para os locais, bastava existir a demanda. 

Pedro ainda me contou que ―todo ano‖ eles costumam ―dar palestra‖ nos dois últimos locais que indiquei.  
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centro do município, ainda, aproveitou-se a existência de uma tenda de outra secretaria 

municipal, já instalada lá independentemente da ação, para promover a emissão de 

Carteira de Trabalho dos interessados – como se fosse uma ação parte/planejada que 

compunha o evento. A intensa procura que essa tenda teve foi outro aspecto acionado 

por Joca para questionar essas ações. Para ele, a ausência de demandas ao SPH, ou 

ainda de questões relativas à violência doméstica contra a mulher, evidenciam a 

impertinência em promover tais ações em rua. 

 João Carlos, ou Joca, além de aparentar não compreender bem as razões que 

fazem Pedro considerar importante a incorporação da saúde do homem, também não 

gosta de atividades de rua. Joca sempre destacava o seu desconforto e, em algumas 

situações, era ―liberado‖ ou substituído por outros nessas atividades. Ao mesmo tempo 

em que afirmam que Pedro ―adora microfone‖, ―que essa coisa de falar em público é 

com ele‖, que, diferente deles, isto seria um aspecto de sua ―personalidade‖, João e 

Débora apresentavam outra justificativa a respeito das suas recusas e dos seus 

desconfortos com essas ações. Em geral, para refutar essas atividades, eles diziam que 

não gostam de ―politicagem‖ ou ―política‖, que esse tipo de coisa não é com eles
44

. 

Costumam destacar, nessa direção, que são técnicos
45

 no equipamento, que não está 

entre suas atribuições participar desses eventos. Em algumas situações Joca 

―somatizava‖ isso: em uma das ações, passou mal (alta da pressão arterial) e foi liberado 

para retornar à sua residência, mas em outras o diagnóstico de suas possíveis/prováveis 

reações era antecipado por ele e pelos colegas
46

. 

 Joca é advogado ou, como sempre se apresenta a todos, o ―Doutor João Carlos‖ 

é funcionário público e tem quase sessenta anos. Casado, pai de um filho de vinte e um 

anos, é morador de Belford Roxo. É funcionário da Prefeitura de Cidanópolis há quase 

trinta anos, atua há três anos no SPH e, nos seus próprios termos, está ―esperando a sua 

aposentadoria‖. Embora ―goste do espiritismo‖, se identifica como católico e frequenta, 

eventualmente, uma paróquia em seu município – a sua esposa ―não gosta do 

espiritismo‖ e nem da frequência dele nas celebrações dessa religião. Além de ser 
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 Esse aspecto será abordado a seguir. 
45

 O uso constante desta categoria, também reproduzido aqui, é outra questão que chama a minha atenção. 

Observei no SPH, mas também pude ouvir de forma reiterada nos debates envolvendo a política LGBT. 

Tratarei disso a seguir. 
46

 Em geral, quando ocorriam atividades públicas ou mesmo no cotidiano do serviço, o próprio Joca ou 

um de nós observávamos que ele estava ficando com o rosto avermelhado. Essa era a chave que 

reconhecia algum desconforto físico e/ou emocional, levando a um cuidado especial direcionado ao 

mesmo – iniciava-se uma conversa sobre a sua vida, pois poderíamos identificar alguma tensão que ―fez a 

pressão [arterial] subir‖, questionamentos sobre a alimentação (afinal, o ―Joca abusa‖) ou indagações 

sobre a necessidade de ir para casa de imediato. 
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funcionário público do município, possui um pequeno número de ―causas‖ que advoga 

individualmente – pretende, após se aposentar, montar novamente um escritório. Joca, 

ao longo do trabalho de campo, sempre comentava que estava satisfeito no SPH, que só 

estava esperando se aposentar etc. Segundo ele, gosta muito de estar ali, pois ―se dá bem 

com a equipe‖, o ―trabalho é mais leve‖
47

 e ―gosto do que faço‖. Reclamava um pouco 

de Débora, pois ela ―não sabe conduzir as coisas‖, ―não entende muito as coisas‖ – 

referindo-se, sobretudo, ao modo como a psicóloga se colocava ao questionar algumas 

orientações de Pedro que contrariavam a sua vontade. Além disso, reclama que ―ela 

valoriza muito o que faz‖, ―parece que ela faz tudo sozinha‖. Ao mesmo tempo em que 

sempre conclui as suas críticas e ponderações reafirmando a ―competência‖ e 

―qualidade do trabalho‖ que a sua colega desempenha, Joca também questionava a 

perspectiva de Débora sobre violência doméstica. Segundo ele, ―tudo é violência‖, 

―tudo pra ela é agressão‖, ―e, a gente sabe bem, que as coisas não são assim‖. João 

Carlos se referia, sobretudo, a pequenas ―discussões‖ que ―são comuns‖. Além disso, 

também questionava a condenação às ―palmadas‖ dadas nos filhos, pois ninguém se 

―traumatiza‖, ―não faz mal a ninguém‖ – ―claro, tapinhas, palmadas, coisas leves... não 

tô falando de espancamento...‖. 

Débora, como sempre se apresenta, ―a psicóloga do SPH‖, é casada, tem 44 anos 

e mora no Méier, no Rio de Janeiro. Como indiquei anteriormente, atuou em diferentes 

espaços da gestão da violência doméstica em Cidanópolis. A sua transferência para esse 

equipamento, no entanto, não foi tão cordial como as outras que me foram narradas. 

Segundo contado por ela e por Pedro, existiam duas psicólogas no SAM e uma deveria 

ser transferida. Nenhuma das duas desejava a transferência, mas, entre uma série de idas 

e vindas da chefia responsável pela designação das funcionárias, Débora, segundo ela, 

desfavorecida por um ―jogo baixo‖ feito pela outra psicóloga, foi lotada no SPH. 

Mesmo que a sua transferência tenha ocorrido contra a sua vontade, Débora sempre diz 

que gosta de trabalhar no SPH e ―com os homens‖. Considera que o trabalho feito é 

exitoso e se diz ―realizada‖ com o mesmo – gosta de citar um ou outro homem que 

identificou ―progresso‖. Contudo, tem reclamado bastante a respeito de algumas 

―condições de trabalho‖. Primeiro, considera que ―tem muito trabalho‖, que o número 

de grupos realizados é grande, sendo ―muito exaustivo o trabalho‖; sai ―muito cansada‖ 
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 João Carlos é funcionário da Prefeitura de 40 horas, mas, no SPH, apenas disponibiliza três dias para o 

serviço. Além disso, Pedro mantinha uma relação, é possível dizer, bastante compreensiva com ele. Ele 

chega mais tarde que o horário, sai mais cedo, algumas ocasiões falta e/ou troca de dias etc. 
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e ―não dá para se recuperar muito [do cansaço]‖. Ainda destaca que ―não dá tempo pra 

pensar, pra se capacitar‖ e mesmo que não há ―cuidado‖ com eles, ―ninguém cuida 

daqueles que cuidam‖. 

Esse aspecto é interessante, pois, algumas vezes, Débora ressaltava a 

importância de algum trabalho que fosse voltado para eles, os técnicos. Revelava que as 

situações de violência que deram origem aos processos e ―a agressividade dos homens 

que chegam revoltados com a justiça, com o juiz, com a polícia e com a Maria da 

Penha‖, mas também outras questões da rotina que considerava extenuantes, produziam 

grande ―desgaste emocional‖, mas que, no entanto, não encontravam nenhum canal de 

escoamento. Na verdade, ao tratar disso e sugerir esse espaço, Débora se recordava de 

uma atividade que, ―anos atrás‖, tinham participado: o ―cuidando de quem cuida‖. Pelos 

seus relatos, tratou-se de um sábado onde os profissionais se reuniram em um sítio (o 

fato de não ser no ambiente do SPH era sempre positivamente destacado por ela) para 

―cuidarem uns dos outros‖. Essa, para Débora, foi uma experiência muito especial, pois 

pôde se reunir com a equipe, mas com outra finalidade: ―se ouvir‖, ―se ajudar‖.  

Roberto, assistente administrativo, 51 anos, pai de duas filhas e morador de 

Jabuticabeiras, é o quarto e último membro do que seria o núcleo do SPH. Roberto 

começou a trabalhar no equipamento em março de 2013. Cabo eleitoral do Deputado 

Federal Orlandinho, cuja base política é o município de Cidanópolis, foi indicado por 

ter atuado na campanha do mesmo para prefeito. É importante mencionar que entre as 

localidades, dentro do município, em que o deputado é ―mais forte eleitoralmente‖, 

Jabuticabeiras não se inclui. No entanto, não apenas o SPH se localiza nesse bairro, mas 

é também lá que reside e atua politicamente Roberto – vale considerar, portanto, que a 

sua nomeação nesse bairro caracterizar-se-ia pela orientação pessoalizada desse modus 

operandi que articula afetos, proximidade (geográfica e pessoal), território, 

administração pública, eleições e política partidária (Siqueira, 2013). Roberto, que 

nunca havia exercido a sua função
48

 anteriormente, revelou que a proposta (do 

Deputado Orlandinho) era que ele coordenasse o SPH. Contudo, ele teria notado ―que o 

pessoal era competente‖, ―que o Pedro é um cara bom, sério‖, que ―[o Pedro] deveria 

ficar no equipamento‖, e ―passou‖ isso para o deputado, permanecendo, em razão disso, 

na função que desempenha. 
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 Inclusive, Roberto, logo que assume o cargo, não possuía alguns domínios básicos de informática para 

a função que desempenharia. Com o tempo, vale destacar, o assistente administrativo passou a manusear 

bem a máquina, desempenhado a maior parte das suas funções sem o auxílio de outras pessoas.  
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Roberto, em um cenário de tensionamentos e conflitos entre a equipe que já 

trabalhava no SPH antes de começar a atuar, parece ter se tornado confidente e 

conselheiro de Pedro quando ―entra no serviço‖. Isso, em algumas situações, provocava 

pequenas rusgas, uma espécie de ciúmes dos técnicos. Reclamavam que Roberto estava 

―interferindo no atendimento‖, que ―Pedro manda recado‖ através dele, entre outros 

comentários. Além disso, Roberto é a figura clássica do mediador político local: é 

carismático, trata as pessoas com quem interage com determinado carinho, atenção e 

intimidade, procurando solucionar as questões e os problemas apresentados (Siqueira, 

2013).  

Em razão do prédio onde hoje funciona o SPH ter sido um lugar de referência da 

Prefeitura no passado, bem como por estar próximo de outros equipamentos importantes 

da administração estatal, não só municipal, mas também estadual e federal, muitas 

pessoas se direcionam ao equipamento para tratar de outras questões – já que esse, por 

estar localizado em uma praça, ao lado de uma agência bancária, bem próximo a um 

ponto de ônibus e, poderíamos dizer, em uma importante via de acesso a Jabuticabeiras, 

pode ser pensado como o de mais fácil acesso às pessoas. Roberto, em geral, dá a 

informação, telefona para a repartição/instância responsável pela questão trazida, em 

seus termos, ―procuro adiantar a vida dos outros‖. Por outro lado, como ele também é 

morador de Jabuticabeiras, muitos conhecidos do próprio bairro o procuram no SPH 

para tratar de questões pessoais – o que provoca novas críticas de Débora e Joca 

(inclusive, em algumas situações, do próprio Pedro, que considera que ele ―às vezes 

abusa‖). 

Antes de apresentar as personagens restantes, é oportuno relatar uma brincadeira 

de Roberto, pois ela também é um meio de constituir e compreender aqueles que 

compõem o núcleo da equipe do SPH. Em um tom bastante debochado, satiriza o modo 

como cada um deles se comportava na interação com os homens encaminhados e, 

sobretudo, diante da resistência de alguns em participar do grupo – antecipando, ao 

mesmo tempo, a própria expectativa e imagem que ele tem dos atendidos. Trata-se de 

uma ligação em que o profissional e o usuário conversam ao telefone: 

Débora: Em uma performance que pretendia encenar um tom de voz mais doce, 

delicado, com altura da voz mais baixa e maior espaçamento entre as palavras, 

acompanhada por um gestual/corporal feminilizante, a personagem-Débora se 

apresentava dizendo ―eu sou a psicóloga Débora‖, e diante da negativa do homem em 

agendar entrevista e/ou participar do grupo, manteria ―esse jeitinho‖ e, após tentar  

―docemente‖ convencer o sujeito, desistiria sem alcançar o seu objetivo. 

João Carlos: Em um tom de voz grave, seco, direto, apresentava a si mesmo como 

―Doutor João Carlos, o advogado do SPH‖ e o próprio equipamento. Dizia que estava 
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com ―a assentada que determina a participação nos grupos reflexivos‖. Diante da 

negativa do homem do outro lado, dizia ―que se tratava de uma medida judicial‖ e que 

ele então teria que ―se entender com o juiz‖. O atendido então topava participar. 

Pedro: Transparecendo certa tranquilidade, um jeito meio ―parceiro‖, ―descolado‖, 

Pedro começaria perguntando como a pessoa estava, se estava tudo bem, querendo 

―falar da vida‖ etc. Roberto encenava alguém que procurava estabelecer alguma 

intimidade, empatia, na ―camaradagem‖ com os homens. Não era direto, duro, objetivo, 

como a representação de João Carlos e a dele mesmo, Roberto, mas também estava 

distante da representação ―adocicada‖ de Débora. 

Roberto (por ele mesmo): Em um tom mais sério, com voz grave e flertando com uma 

atitude de imposição, autoritária, Roberto não daria muito tempo para o homem fugir ou 

apresentar as suas razões para não participar. Seu principal argumento de persuasão era 

a ameaça de prisão - dizia algo como: ―não quer vir, beleza! Mas você vai acabar 

preso". 

 

Essa brincadeira, ainda que feita (ou mesmo por ser feita) a partir de algo 

bastante trivial do cotidiano de trabalho de equipe, talvez a única coisa que todos ali 

faziam ou poderiam fazer sem questionamentos independente da função que 

desempenham, apresenta um pouco das personagens, seus comportamentos e, desse 

modo, a própria concepção sobre o seu fazer e/ou seu papel na equipe. Destaco esse 

papel na equipe, pois, muitas vezes, as concepções sobre o fazer e atuar ali se 

confundem com as (ou se forjam a partir das) próprias representações a respeito dos 

campos profissionais; logo, por exemplo, espera-se que a psicóloga seja mais 

compreensiva e delicada que o advogado, que deve acionar a lei, o juiz e outros 

elementos do ordenamento jurídico
49

. Pedro, graduando em psicologia, homem, em uma 

faixa etária média, portanto, não muito distante de nenhum dos grupos etários que são 

atendidos no serviço, de camada popular e próximo das tecnologias e conhecimentos 

que compõem essa metodologia de trabalho, procura a construção de uma identificação, 

de empatia e proximidade. Roberto, sem envolvimento direto com a prática e atuação 

junto aos homens, ou ainda com os conhecimentos que produzem esses saberes, pode 

adotar o papel da figura distante, inegociável e rígida com a ameaça de prisão, como no 

caso da brincadeira, mas, pelo seu caráter personalista, pode operar, ao mesmo tempo, 

em tantas outras negociações, de modo menos exato, quando há uma relação mais 

próxima e/ou de conhecimento. 
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 Para a elaboração dessas representações, evidentemente, há uma produção específica em torno dos 

gêneros dos profissionais que lá atuam e, consequentemente, isso será importante para o modo como as 

―profissões‖, os ―fazeres‖ também serão forjados. Isto, no entanto, não deve nos levar a crer que tais 

compreensões em torno das profissões são produzidas em razão dos corpos e performances que no 

cotidiano do SPH desempenham tais funções, mas, na verdade, acredito que esses elementos do cotidiano 

atuam mais, ou melhor, são mais significativos como exemplificação ou confirmação de teorias existentes 

previamente às próprias relações que lá se estabelecem.  
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Uma questão que durante o trabalho de campo surgiu como central aos debates 

em torno da qualidade e das expectativas que mantinham a respeito das suas atuações, 

mas também como forma de moralização entre aqueles profissionais, se deu a partir das 

definições do trabalho considerado técnico e daquele que, por outro lado, é tomado 

como ―não técnico‖. Além dos tensionamentos em torno das atividades realizadas em 

vias e espaços públicos, como indiquei acima, era com Roberto que muitos embates se 

evidenciavam a respeito da oposição entre esses dois qualificadores. Se sua origem 

político-partidária se apresenta como um caminho fácil, evidente, para o 

estabelecimento de uma contraposição entre ele, ―político‖, e Débora e João Carlos, 

acrescido de Pedro, técnicos, dois outros elementos se somavam para a demarcação 

dessas fronteiras
50

. 

Além de sua posição como mediador local, o que fazia com que orientasse as 

suas ações a partir de relações de cordialidade, intimidade, proximidade, é possível 

identificar que uma das bases para a não identificação de Roberto como técnico está na 

escolaridade exigida para o desempenho dessas funções. Objetivamente, o trabalho 

técnico, cujo significado no cotidiano do campo também poderia ser compreendido 

como qualificado, exigiria do sujeito uma formação superior. Roberto não é técnico, em 

grande parte, por não possuir formação superior, mas também por ser ―indicado 

político‖ e porque ―se comporta como político‖.  

Ainda que a formação superior seja importante para o reconhecimento do sujeito 

como técnico, essa classificação não se encerra aí. Concebida como um tipo de 

intervenção ―específica‖, ―delicada‖ e ―sensível‖, em torno da atuação no ―campo da 

violência doméstica‖ instituiu-se alguns conhecimentos e conclusões (quase) 

inquestionáveis: o profissional deve ―ouvir‖, ―escutar‖, ―se colocar no lugar‖, ―não 

julgar‖, ―acolher‖
51

, pois estas ações são tomadas como ―técnicas‖ que qualificam o 

―atendimento‖, garantem a ―eficácia do serviço‖ e ―acolhem o usuário‖. É esperado, na 

verdade, que o sujeito possua uma empatia (―técnica‖, mas, de certa maneira, ―afetiva‖) 

com o tema e os atores envolvidos, algo como uma ―disposição incorporada‖ em torno 

desse fazer (Bourdieu, 1989). O profissional ―técnico‖, desse modo, não apenas possui 
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 Pedro, no corpo do texto, é apresentado separadamente dos outros dois profissionais técnicos, pois, em 

torno de suas funções, isto é, entre as atribuições consideradas próprias a ―um coordenador‖, o fazer 

―político‖ é compreendido como técnico. Sob tal compreensão, desempenhar bem as atribuições de 

coordenação envolve, em certa medida, competências no manejo de habilidades que, em geral, seriam 

assignadas como políticas. 
51

 No próximo capítulo faço alguns apontamentos em torno do ―acolhimento‖, como uma espécie de 

disposição profissional e momento/etapa de atendimento. 
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formação superior, mas dispõe de determinada perícia ao que se refere a condução das 

(suas) emoções.  

A partir disso, portanto, é possível observar a emergência de uma dimensão 

sentimental a definir tais personagens, bem como os lugares morais a serem 

desempenhados pelos profissionais em atuação no SPH. Se, como indiquei na 

introdução e retomarei nos capítulos seguintes, os grupos reflexivos são tratados como 

uma ação destinada à ―subjetividade‖ dos homens, um meio para reflexão de seus 

sentimentos e atitudes, aqui é o profissional, através do modo como pode controlar, 

administrar e direcionar seus sentimentos, em si, mas como forma de conduzir o de 

outros, que será constituído em torno dessa ordem afetiva.  

Sob o governo dessa ordem sentimental, ―empática‖, na condução dessas 

atividades convencionou-se pensar que os profissionais da psicologia e da assistência 

social e, ainda que lateralmente, os da sociologia, da antropologia e da pedagogia, 

consistiriam em agentes privilegiados para este trabalho – além de advogados, é claro, 

pois todas essas questões são referidas a uma ―questão de direitos‖, a uma ―questão de 

justiça‖. Retomando o argumento de Vianna (2014), estas elaborações revelam a 

existência de fluxos entre emoções e direitos, quando o que, em geral, é elaborado como 

característico de um, é acionado regularmente pela linguagem do outro. 

Ainda que eu tenha indicado a importância da formação superior, e essa, sem 

dúvida, é uma questão que emerge no campo, a incorporação das habilidades 

consideradas caras a essa modalidade de atuação está referida a outro horizonte de 

―capacitação‖. Assim como foi observado por Lugones (2012) a partir de sua etnografia 

nos Tribunales Prevencionales de Córdoba, em Cidanópolis, ainda que se produza uma 

alta valoração em torno de uma graduação superior, concebe-se, ao mesmo tempo, que o 

dia a dia dos serviços, a dimensão prática, é o espaço fundamental de formação desses 

profissionais. Essa é a razão para o reconhecimento de Pedro, ainda graduando, mas 

―com experiência no assunto‖, como técnico desse serviço, mas, ao mesmo tempo, 

constitui a outra razão pela qual Roberto não pode ser alvo da mesma classificação. 

Se ao tratar dessa dimensão afetiva me refiro a uma característica da violência 

doméstica, é porque reconheço o lugar estratégico que ocupa em termos de uma 

moralização de sujeitos, instituições e práticas, mas também porque, afinal, é a partir 

desse campo que elaboro a minha análise. Contudo, é oportuno pensar que essas 

disputas a respeito dos profissionais, seus papéis, atividades a serem realizadas e da 

concepção de serviços, podem ser compreendidas a partir de um embate sobre os 
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―saberes de gestão e pelos poderes pelos quais se fazem e geram‖
52

 (Souza Lima, 2012, 

p. 803). Nesse sentido, retomando a intensa circulação dos mesmos profissionais em 

torno dos diferentes equipamentos de uma rede de assistência, ou melhor, de 

instituições destinadas ao ―mundo do cuidado‖, que indiquei quando apresentei Pedro 

no início dessa seção, acredito que tal fenômeno tem origem nessa mesma leitura que 

relaciona formação acadêmica e experiências anteriores como os elementos que 

conferem legitimidade e formam (ou ―capacitam‖) os profissionais qualificados, ou seja, 

os técnicos para atuarem nesse braço da administração estatal. O que se evidencia em 

torno dessas elaborações sobre técnico, bem como na produção dessas redes de 

circulação interna dos profissionais qualificados ao ―mundo do cuidado‖ – ou, se se 

preferir, da assistência, da proteção ou da garantia de direitos a minorias –, é o 

reconhecimento e a produção de específicos ―saberes de gestão‖ pelos quais ―eles se 

fazem e se gerem‖ (Souza Lima, 2012).  

Além dos quatro sujeitos apresentados acima, indiquei a existência de mais duas 

pessoas que tratarei agora: Carla e Josué, dois casos de uma espécie de esquecimento do 

Estado. Ambos eram funcionários da secretaria municipal que, antes do SPH, ocupava 

aquele prédio. Com a saída da autarquia de lá, Carla e Josué não foram reencaminhados 

para outras instâncias. Como tinham interesse em permanecer atuando naquele espaço, 

visto que, entre outras coisas, a proximidade de casa os interessava, eles, nos termos dos 

meus interlocutores, ―foram ficando‖.  

Apesar desse histórico comum, a atuação de cada um era diferente no cotidiano 

do serviço. Carla tem cerca de sessenta anos, uma filha de vinte e dois anos, reside em 

Jabuticabeiras e é funcionária pública da prefeitura de Cidanópolis há mais de vinte e 

cinco. Quando iniciei o trabalho de campo, ela passava boa parte do dia entre a sala que 

depois se tornaria da coordenação do SPH, o hall de entrada do prédio e em um 

automóvel van topic que vendia lanches do outro lado da rua – a vendedora tinha se 

tornado sua amiga. Ao longo do dia, entre as conversas que mantinha com pessoas que a 

procuravam (amigos e familiares) e com a equipe do SPH, também recebia telefonemas 
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 ―É à pluralidade e à complexidade dos saberes e dos poderes desses especialistas, sua constituição e 

reelaboração, que seria oportuno dirigir um conjunto de perguntas, movimento interpretativo a ser 

associado a outros. (...) Estou chamando de tradição de conhecimento para gestão colonial um conjunto 

de saberes/fazeres, quer incorporados e reproduzidos em padrões costumeiros de interação, quer 

objetivados em codificações, elementos materiais de cultura (arquitetura, indumentária etc.) e 

incorporados em etiquetas, disposições corporais, gestos estereotipados. Descobrir e disseminar 

informações, submeter e definir, classificar e hierarquizar, aglutinar e localizar os povos conquistados e 

os espaços por eles habitados são operações desenvolvidas pelo que chamo de saberes de gestão e pelos 

poderes pelos quais se fazem e geram‖. (Souza Lima, 2012, p. 808-809) 
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no ramal que funcionava na sala que ocupava. Como todos ali, ela eventualmente 

atendia telefonemas destinados ao SPH, prestava informações e dava orientações a 

quem procurava o prédio com finalidades distintas daquelas que eram então executadas. 

Carla, ainda, era responsável, junto com Roberto, por abrir e fechar o portão que dava 

acesso ao prédio e as portas do SPH, respectivamente, às 8 e as 17 horas. 

Josué, também morador da região, tinha 41 anos, três filhos e era auxiliar de 

serviços gerais. Ao contrário de Carla, e apesar das críticas que muitas vezes eram 

direcionadas a ele pelos ―furos‖ que ―deixava‖, levando os outros (sobretudo, Roberto e 

Pedro) a executarem ―o seu trabalho‖, a sua função era de mais fácil identificação: 

Josué fazia a limpeza do prédio. Contudo, uma parcela do tempo de expediente passava 

fora do SPH, desempenhando algumas funções religiosas, ou ainda lá conversando com 

os outros funcionários ou mesmo permanecia sozinho na sala que, durante o trabalho de 

campo, tornara-se de atendimento. Logo que iniciei o trabalho de campo, Josué me foi 

apresentado como ―um cara simples, humilde, mas com muita força e fé‖. Ele não tinha 

o ensino fundamental completo, isso era enfatizado, ―mas‖ (e sempre emergia essa 

contraposição) demonstrava grande poder no plano religioso e um ―bom coração‖. De 

atuação pentecostal, as ―ministrações‖, ―intercessões‖, ―orações‖ eram amplamente 

reconhecidas – Josué, durante o horário do almoço, já conduziu grupos de oração em 

espaços da prefeitura naquela região. Outro sinal de reconhecimento de seu ‗poder‘ que 

sempre era indicado referia-se a sua relação com uma funcionária do alto escalão de 

uma autarquia municipal importante, cuja sede era próxima do SPH, que garantiria a ele 

uma boa circulação por essa instância administrativa: em geral, dizia-se que ―a 

funcionária do Josué‖ ―dava um jeito‖ em tudo que ele solicitava – esse capital do 

auxiliar de serviços gerais, como sempre era sugerido, vinha do reconhecimento dos 

seus ―dons espirituais‖ pela ―funcionária do alto escalão‖. 

Como vimos acima, Carla e Josué ocupavam, cada um, uma sala do prédio do 

SPH, mas não desempenhavam atividades diretamente relacionadas ao atendimento 

realizado ali. Contudo, logo nos primeiros meses do trabalho de campo, Pedro, 

preocupado com uma possível transferência do SPH de lugar, ou ainda com uma 

possível ordem para compartilhar o espaço com algum outro setor da prefeitura, visto 

que existiam ―salas sem uso‖ e/ou que ―poderiam‖ considerar que o espaço teria melhor 

uso por outros ocupantes, procurou reordenar as salas a fim de que não ―considerassem‖ 

o prédio mal utilizado ou ―apontassem‖ espaços vagos – a indefinição com relação ao 

sujeito, trazida aqui através do ―considerassem‖, do ―apontassem‖ e do ―poderiam‖, tem 
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a intenção de marcar uma dimensão fundamental do modo como estes sujeitos são 

administrados: pela indefinição, pela incerteza, por determinada suspensão. 

Esse processo, no entanto, não se encerrou na ampliação do espaço de atuação 

do SPH, com a incorporação das duas salas, mas também se orientou em razão do (não) 

lugar de Carla e Josué na estrutura do SPH, sendo, portanto, inaugurado, junto com a 

reordenação física, uma série de ações/esforços visando inclui-los administrativamente 

ao equipamento. Ao tratar dessa reorganização, Pedro explicitava que ela poderia 

oferecer melhores condições ao serviço, dado que ele, Débora, Joca e eu estávamos 

concentrados em uma pequena sala, onde também eram realizadas as entrevistas (o 

acolhimento
53

) com os atendidos. Ao mesmo tempo, no entanto, ressaltava que a 

inclusão de Carla e Josué, antigos ocupantes dos espaços, constituía outra conquista 

dessas mudanças. Houve um processo, portanto, de ampliação e ocupação de espaços 

para o SPH, as salas que, até então, eram ocupadas por dois não-funcionários, 

converteram-se em ambientes destinados ao serviço, mas, junto com isso, Pedro 

procurou mobilizá-los no SPH, dando determinadas funções à Carla, que passaria a 

apoiar Roberto nas funções de secretaria (em especial, arquivamento de documentos e 

atendimento de telefonemas), e procurando realizar uma espécie de profilaxia dos ―furos 

de Josué‖.  

Essa incorporação se deu a partir da valorização do ―potencial‖ que possuem e 

do quanto, em razão disso, ―podem ajudar no dia a dia‖. O ―entrosamento com a 

equipe‖, ―o fato de serem na prática‖ parte dela, segundo Pedro, fundamentava isso. Em 

conversa que tivemos a respeito das alterações, ele me contou que acreditava que isso 

poderia ―até dar uma mexida‖ neles [em Carla e Josué], ―aumentar a autoestima‖, tendo 

em vista que ―com uma coisa para fazer e responsabilidades, a pessoa se sente melhor, 

mais animada‖
54

. Por outro lado, esse movimento local também seria acompanhado por 

uma investida de Pedro em uma tentativa de fixá-los ali, de afastarem os riscos de 

deslocamento do SPH, de ocorrer transferência para outro setor, dado que não 

mantinham vínculo formal com o SPH. Nesse momento, portanto, ocorreu uma espécie 

de vinculação que não era formal, visto que passava ao largo das instâncias jurídicas e 

de formalização da prefeitura, mas que, por outro lado, implicou em uma reorganização 

das relações presentes no equipamento. 
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 Tratarei disso no próximo capítulo. 
54

 Pedro ressaltou, ainda, que a entrada deles, como a nova divisão do espaço, constituía parte de 

mudanças que ocorreriam naquele semestre. Estava otimista com relação a soluções de infraestrutura, mas 

também com a possibilidade de novos profissionais. Como dizia: ―Era um novo momento‖. 
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Além desses ―mais dois‖, podemos indicar aquele que apontei como ―mais um‖ 

entre os funcionários do equipamento: Breno, recepcionista da outra instância com 

quem o SPH compartilha o prédio
55

. Ainda que ele não esteja vinculado ao serviço que 

etnografei, em alguns momentos ele será mencionado, mas, antes disso, é importante 

trazê-lo aqui porque, no cotidiano daqueles sujeitos, ele é muito presente como parte do 

SPH. Com 25 anos, Breno é casado, concluiu o ensino médio, é evangélico e também 

atuava como técnico de som. Assim como Roberto, desempenha a sua função como 

―uma retribuição‖ ao fato de ter atuado como cabo eleitoral nas eleições de 2012, mas, 

como estavam em grupos políticos distintos
56

, está vinculado a outra secretaria 

municipal. Como a demanda em seu equipamento é reduzida, e a mesma ainda conta 

com outra pessoa atuando, Breno costumava passar parte do dia nas dependências do 

SPH ou nos espaços em comum do prédio, especialmente, com Roberto e Pedro. Além 

de permanecer conversando sobre distintos assuntos (ações da prefeitura, família, 

futebol, casos de violência e diversos outros temas), ele oferecia (e era demandado a 

dar) suporte em pequenas ações físicas e de infraestrutura, reorganização dos espaços 

etc. – tudo isso realizado junto com trocas de piadas, narrativas de casos jocosos e em 

acertos baseados na ―camaradagem‖, pois todos eram ―parceiros‖. 

Como foi possível notar, nas páginas anteriores procurei fazer uma breve 

caracterização dos personagens do SPH, destacando alguns aspectos que considerei 

mais relevantes para apresentar aos leitores dessa tese. Outras dimensões, 

evidentemente, serão abordadas conforme os temas e enfoques que trarei a partir daqui. 

Nessa direção, ainda vale reafirmar que uma das crenças que fundamentam este trabalho 

é a aposta nas interações entre os sujeitos e nos sentidos que, a partir de suas interações, 

produzem como uma coletividade, um grupo, uma equipe ou, ainda, como ―o SPH‖. É 

claro que não há (e nem mesmo procuro por) um sentido único, consensual, entre eles. 

O que pretendo demonstrar, na verdade, são as negociações, variações, trocas e conflitos 

em torno de dimensões que se poderia considerar centrais ao trabalho ou função que 

executam. É nesse sentido que, apostando nas interações entre os sujeitos como forma 

de melhor compreender as dinâmicas sociais, abordo os temas que seguem. 
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 Além de Breno, a biblioteca contava com mais uma funcionária, com quem eu, e mesmo a equipe do 

SPH, tínhamos pouco contato. 
56

 Breno, ao contrário de Roberto, fez campanha à chapa consagrada vitoriosa desde o primeiro turno. 

Roberto, ―fiel ao deputado Orlandinho‖, apenas ―entrou na campanha‖ exitosa no segundo turno do 

pleito.  
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A produção da equipe 

Após a caracterização da história, espaço e personagens, e antes da apresentação 

da rotina, é importante conhecer um dos dispositivos fundamentais de construção desses 

sujeitos individualmente, tal como apresentados acima, como uma determinada unidade 

ou, ainda, como gostam de chamar, como uma equipe. Chamo atenção para essa 

nomeação, pois acredito que ela adquire/produz um sentido mais amplo que a reunião 

de pessoas engajadas em uma atuação específica. Considerando a performatividade das 

palavras, daquilo que se fala, a instrumentalização do termo equipe serve a certa 

ritualização do cotidiano daqueles sujeitos que, como poderá ser visto, pode incluir 

ainda mais pessoas – além dos quatro, mais dois e mais um que havia tratado antes. 

Pedro, em diversas situações, clamou pela ―atuação‖, ―compreensão‖ e 

―dedicação da equipe‖ diante de determinadas dificuldades ou na exigência/solicitação 

de algo que pode ser mais desagradável/desfavorável – como a ampliação da carga 

horária ou atividades que ele reconhece como indesejadas. É também através da figura 

da equipe que agradece o empenho dos funcionários diante de ―tantas limitações‖ – 

sobretudo quando está em situações com pessoas externas ao SPH; é em razão dela que 

solicita ―melhorias‖, ―equipamentos‖ e ―ajuda‖ para pessoas que não fazem parte do 

SPH, pois ―a equipe está sobrecarregada‖ ou ―está com muitas dificuldades‖.  

Se a constituição de uma equipe, de um grupo, é fundamental para a 

legitimidade/centralidade de sua liderança, e, ao mesmo tempo, um meio de "motivar", 

unificar, dar coesão aos seus coordenados (Bourdieu, 1989), os usos dessa categoria não 

estão restritos à figura de Pedro. João Carlos também se referia à equipe quando 

valorizava o lugar onde estava lotado, dizendo que uma das razões pelas quais gostaria 

de se aposentar ali era porque a ―equipe é muito boa‖. Débora, muitas vezes, ao falar do 

cotidiano, destacava a ―união e a parceira da equipe‖ como uma das principais 

vantagens/aspectos positivos do SPH. Roberto, por outro lado, ressaltava a ―qualidade 

da equipe‖ dizendo que ela é ―muito competente, muito séria‖. Carla e Josué, após o 

movimento de aproximação deles realizado por Pedro, e descrito acima, do mesmo 

modo, também mostravam-se muitos gratos ―por ser[em] parte da equipe‖, ―por ter 

[erem] sido acolhido (a)‖, revelando que ―gosta[am] muito de todos‖. 

―Ser equipe‖, falar em equipe, referir-se a equipe naquele contexto, portanto, 

remete a sensibilidades, a emoções específicas que congregam sentimentos como os de 

lealdade, pertencimento, unidade, reciprocidade e cuidado. Trata-se de uma espécie de 
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fundamento da própria possibilidade de existência deles como uma entidade coletiva. 

Isso se evidenciava, do mesmo modo, quando era considerado que esses sentimentos 

estavam sendo negligenciados por alguém. Lembro, por exemplo, uma vez que Pedro, 

após algumas faltas e atrasos de João, ―cortou seu ponto‖. Ao conversar comigo, João 

Carlos questionava o fato, pois ―somos [eram] uma equipe‖ e que, por saber que ele 

―não estava em um momento bom‖ [em sua vida privada], Pedro não deveria fazer isso. 

Em outra ocasião, Roberto questionava o comportamento de Débora, que não reagia 

bem a algumas de suas brincadeiras, concluindo que ao ―levar a sério‖, uma forma de 

rejeitá-las, ela não agia de forma adequada, se comportava de modo injustificável, pois 

―somos todos da mesma equipe‖.  

Nesse sentido, vale chamar atenção que esses sentimentos, é claro, têm a sua 

―cotidianidade‖ produzida pelo uso dessa noção, mas outra dimensão fundamental à sua 

consolidação/criação eram alguns eventos especiais, extraordinários, notadamente, os 

aniversários e as comemorações de fim de ano, onde, mais uma vez, o termo era 

evocado com o mesmo sentido. Nessas ocasiões se produzia um momento não apenas 

de confraternização entre todos, onde bolos, almoços ou ainda trocas de presente 

poderiam se dar, mas também ―agradecimentos‖ e ―orações‖. Ainda que o objeto de 

exaltação nos aniversários fossem pessoas específicas e na confraternização de fim de 

ano o encerramento de um ―ciclo‖, nessas situações a combinação entre os sujeitos 

individualmente, o tempo passado juntos e o trabalho executado (individual e 

coletivamente), de modo articulado, convocavam e constituíam outro ator/alvo de 

celebração que, da mesma maneira, também conformava essa unidade. Agradecer ao 

sujeito específico por sua compreensão, amizade, dedicação, apoio, paciência etc., por 

sua contribuição e atuação junto a equipe, era parte de uma cena que envolvia o 

agradecimento a ―Deus‖ e a ―Jesus‖ pela saúde dada ao mesmo, por todas as qualidades 

ressaltadas anteriormente, mas também pela atuação de cada um, ―pela harmonia, apesar 

das pequenas diferenças‖ etc. Na mesma direção, as celebrações de fim de ano eram 

marcadas pelas célebres retrospectivas do ano, onde se destacavam ―o tempo passado 

juntos‖, ―as alegrias e tristezas compartilhadas‖, ―as dificuldades enfrentadas‖, ―as 

conquistas obtidas‖ e ―os desafios do novo ano‖. Contudo, tudo isso, mais uma vez, 

seria ou foi ―enfrentado pela união de todos‖, com a ―benção de Deus‖ a ―cada um‖, ―à 

família de cada um‖ e ―à equipe‖. Estas, é possível concluir, eram situações dedicadas 

ao reconhecimento e a determinada modalidade de cuidado que confluíam na 



49 

 

reafirmação dos valores de reciprocidade, lealdade, unidade e pertencimento que 

destaquei acima. 

Nesses eventos, além disso, era possível congregar, reunir, somar pessoas que 

―não eram do SPH‖, mas que, como disse Pedro na celebração de 2013, ―se somam à 

equipe no cotidiano‖. Assim, nessas celebrações, eram convidados ou reconhecidos 

como ―parte‖ um leque variado de pessoas: desde Rosa Maria, Superintendente da 

Superintendência X, e os funcionários da instância administrativa com quem 

compartilham o mesmo prédio, até dois antigos funcionários da Prefeitura de 

Cidanópolis que eventualmente passavam pela SPH, e eu mesmo, um antropólogo que 

realizava sua pesquisa de doutorado. Todos nós, que também ―éramos da equipe‖, 

retribuíamos esse reconhecimento (de que fazíamos parte do SPH) agradecendo o 

―acolhimento‖, o ―carinho‖ e o ―apoio‖ de ―toda a equipe‖ – que, naquela situação, 

reconhecia-se que também fazíamos parte. Esse pertencimento era uma espécie de 

dádiva (emotiva) que se evidenciava no modo e nas situações em que eram enunciados 

pelos emissores dessa condição, confirmada pelo comportamento daqueles que, em suas 

reações, retribuíam o gesto. 

Além da produção dessa unidade e sentimento de pertença, vividos como uma 

dádiva a ser recebida e retribuída, como elementos estratégicos de produção de coesão e 

satisfação subjetiva dos sujeitos, outra dimensão é a sua eficácia administrativa. 

―Trabalhar em equipe‖, ―ter uma equipe coesa‖, ―que se goste‖, ―funcione‖ e ―se 

comunique‖, são afirmações amplamente compartilhadas e disponibilizadas nos mais 

diversos manuais sobre administração, gestão e coordenação de pessoas. Aqui, mais 

uma vez, vale destacar que não estou dizendo que esses movimentos são intencionais, 

planejados ou refletidos anteriormente por quem quer que seja, mas apenas sinalizando 

algumas ressonâncias/consequências das coisas que são feitas no cotidiano daqueles 

sujeitos e do serviço, que são constitutivas do próprio fazer Estado. Tais aspectos, aliás, 

remetem às reflexões de Stoler (2007) para quem a dimensão afetiva é fundamental à 

definição do modo como o Estado se articula e se efetiva na prática – ou, como tenho 

destacado aqui, em ato. Questionando pressupostos que sugeriam um governo exclusivo 

de uma ordem racional, burocrática, a autora revela que sensibilidades familiares, 

pessoais, e políticas, em verdade, não são distintas ou estranhas ao que podemos chamar 

de ―fazer Estado‖. Estão, na verdade, intimamente relacionadas e se constitutem 

mutuamente. Isso, por outro lado, não deve fazer crer que não existam cisões e conflitos 

entre aqueles sujeitos, como, inclusive, abordei acima.  
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A rotina e os papéis 

 

 Em artigo que reflete sobre a realização de etnografias com ―elites‖, Teixeira 

(2014) questiona a elaboração, relativamente difundida, que sugere que a ―rotina‖ e a 

ausência de ―eventos críticos‖ constituem uma ―barreira etnográfica‖ à realização do 

trabalho de campo em torno de políticas públicas e/ou burocracias. Diante da 

possibilidade de desânimo ou desnorteamento do pesquisador, ela indica que se busque 

na própria rotina, elemento que constitui e caracteriza a burocracia, uma forma de 

compreender essa modalidade específica de governança, de racionalidade estatal. 

Em acordo com tais reflexões, como adiantei na introdução dessa tese, parto da 

compreensão de que as práticas estatais existem a partir de sua atuação e criação nas 

atuações cotidianas daqueles que performam, que corporificam o Estado, em seu dia a 

dia, mas também produzem, ou corporificam, significados nas rotinas dos atendidos, ou 

seja, da ―população que é gerida‖ ou daqueles a quem se destinam as suas políticas e 

ações. É por essa razão que, nessa seção, tratarei de aspectos da rotina do SPH, como 

forma de conhecer melhor o campo a que me dediquei nessa pesquisa, mas também 

como uma possibilidade de refletir sobre os chamados ―processos de formação do 

Estado‖. 

A centralidade de determinados fazeres que constituam relações, saberes e 

práticas de poder, oriundos dos encontros entre os profissionais do SPH, entre esses e 

outros profissionais da ―malha-administrativa-Estado‖, entre esses dois grupos e os 

homens, entre todos aqueles e os documentos, e entre os documentos em si, são a chave 

para a organização desta seção. Nesse sentido, opto por fazer uma espécie de mirada 

desses encontros-fazeres que se produzem no dia a dia, ao iniciar e concluir o 

expediente, nos almoços, na produção de determinados documentos, em telefonemas, 

nas brincadeiras e festas, enfim, na rotina sem ―eventos críticos‖, naquilo que se observa 

como corriqueiro e, muitas vezes, banal.  

Como disse acima, o SPH funciona entre 8 e 17 horas, de segunda a sexta-feira. 

Carla, Josué, Pedro e Roberto tinham expediente todos os dias; Débora cumpria a sua 

carga horária terças, quartas e sextas-feiras, enquanto Joca atuava segundas, terças e 

quartas-feiras. A abertura e o fechamento dos portões ficava sob a responsabilidade de 

Roberto e Carla, talvez não por acaso, os que residiam nas cercanias. Pedro, cujo 

horário variava um pouco mais, pois possuía compromissos de coordenação e, em 

diversos dias, passava antes pela SX ou pelo Fórum, costumava chegar antes de nove, 
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horário que, em geral, Débora, Joca, Josué e eu chegávamos. Os atrasos na chegada, 

como se pode imaginar, ocorriam e, em geral, eram justificados por problemas no 

trânsito. Poucas vezes outras razões eram acionadas. Por outro lado, as faltas, saídas 

antecipadas ou prolongamentos no horário do almoço eram justificadas por cuidados 

com a saúde (a sua própria ou o acompanhamento de um familiar próximo), a resolução 

de questões administrativas e/ou documentais, consideradas rápidas ou inadiáveis, ou 

ainda pela observação de que ―não tem nada para fazer‖, que ―não tem porque ficar 

enrolando até cinco horas‖. Em geral, estas últimas justificativas, eram acionadas por 

volta das 16 horas, constituindo a presença ao longo do dia, ou ―até essa hora‖, umas 

das justificativas que corroboravam e autorizavam a saída antes das 17 h. Joca foi a 

única exceção, pois, em algumas situações, justificou a sua ausência para ir verificar 

algum aspecto de processos que advogava de modo particular. Por outro lado, ao longo 

do expediente, Roberto, Carla e Josué davam pequenas saídas para tratar de questões 

pessoais. Débora e Joca, quando faziam isso, em geral, iam ao banco, agência lotérica 

ou da previdência social, todos próximos ao SPH. Pedro, quando se ausentava durante o 

dia, em geral, justificava dizendo que tinha que ―resolver‖ ou ―ver‖ algo na SX, no 

Fórum ou em outros locais institucionais – em algumas poucas situações se ausentou 

para resolver ―umas coisas na faculdade‖.  

O horário do almoço, acompanhando essa rotina, ressaltava algumas das 

divisões que já foram levemente sinalizadas na apresentação das personagens. Era muito 

comum que Josué, Roberto, Breno e Carla solicitassem marmitas, algumas vezes 

dividindo uma entre dois, ou ainda que levassem a sua refeição desde a sua casa. Pedro 

consumia marmitas, levadas de casa ou encomendadas, mas também ia ao restaurante 

W. Débora e Joca, em geral, almoçavam juntos no restaurante Z – algumas vezes a 

psicóloga ―pedia marmita‖, mas isso não era comum. Em geral, também deixavam de 

almoçar juntos quando havia algum tensionamento ou após um pequeno 

desentendimento entre eles.  

Ao longo do trabalho de campo, pude observar que mais que almoçarem em 

locais e de modos distintos, esse período do dia parecia se constituir, ao menos nos 

almoços que mantive com Débora, Joca, Pedro e Roberto, espaços fundamentais da 

constituição dos sujeitos e fazeres que ali tinham lugar. Desse modo, nos almoços com 

Débora e Joca, por muitas vezes, pude ouvir algumas avaliações sobre o encontro da 
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manhã, que nunca entraram na ficha de avaliação dos grupos
57

, críticas a orientações e 

ordens que recebiam de Pedro e da SX, mas que raramente eram anunciadas a eles, 

planejamento, divisão e revisão de atividades burocráticas e de rotina que seriam 

realizadas no turno da tarde. Além disso, mantínhamos conversas pessoais a respeito de 

nós mesmos, familiares e amigos, como também era o momento de trocarmos narrativas 

jocosas ou relatos de experiências por quais passamos em nossas vidas. Ao mesmo 

tempo em que tratávamos de questões de trabalho e nos alimentávamos, também eram 

tecidas relações de afetividade entre nós, dando a esse momento um caráter fundamental 

à própria realização do trabalho de campo.  

Com Pedro e Roberto, além das conversas extratrabalho, que também mantinha 

com Débora e Joca, ainda tive acesso a algumas das tramas políticas que envolviam o 

SPH, a SMY, o mandato do deputado federal Orlandinho e a política de Cidanópolis, 

que, de certa maneira, também tangenciavam o serviço e seus atores – sobre esses 

temas, ainda que não tanto nos almoços, também pude me beneficiar dos conhecimentos 

de João Carlos e Breno. Além das soluções, estratégias e opções diante dos cenários 

políticos que construíam e dialogavam, alguns dos tensionamentos entre a equipe e o 

histórico dos seus profissionais eram tematizados por Pedro e Roberto. Nos almoços 

que tive com o coordenador, ainda pude trocar experiências a respeito desses serviços, 

considerando a minha experiência anterior no SerH, bem como saber dos seus planos e 

daquilo que identificava como desafios ao SPH. Além disso, pude obter relatos das 

conversas que ele mantinha com outros gestores da prefeitura, setores de movimento 

social e membros do Judiciário daquele município. Assim como nos almoços com a 

primeira dupla, esses encontros foram fundamentais à pesquisa, tendo em vista que 

através deles pude me localizar e melhor compreender a política partidária e seus 

personagens em Cidanópolis, até então relativamente desconhecidos por mim. 

O cotidiano do trabalho durante o expediente era, em geral, lido como 

distribuído de acordo com a função que desempenhavam no SPH. Roberto, assistente 

administrativo, ao longo do dia atendia e realizava telefonemas, quantificava os 

atendimentos, recebia bens/produtos enviados pela prefeitura
58

, catalogava documentos, 

produzia e arquivava ―as pastas dos homens‖. É claro que esta é uma representação 
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 A seguir, tratarei desse e de outros instrumentos utilizados no SPH. 
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 Com alguma periodicidade, o SPH recebia da Prefeitura de Cidanópolis diversos pacotes de biscoito, 

garrafas de suco, quilos de açúcar, papel higiênico, toalhas de papel e material de limpeza. 
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ideal, visto que Josué ou Pedro também poderiam receber os itens enviados, todos 

atendíamos os telefonemas e poderíamos arquivar as pastas. 

Essas ―pastas‖, distribuídas em um armário-gaveta dividido pelo ano em que os 

homens acessaram o SPH, tornavam-se o registro pessoal, individual, que eles passavam 

a ter ali. Durante a vigência de grupos, as pastas de seus participantes eram guardadas 

no interior das destinadas aos grupos
59

 que, em geral, ficavam nas mesas de Débora, 

João Carlos ou Roberto. As "pastas dos homens" eram ―abertas‖ após o contato inicial 

feito pelo equipamento, seja através de um telefonema cuja finalidade era o 

agendamento da entrevista, ou ainda do próprio acolhimento e entrevista, quando, em 

muitos casos, se dava o primeiro contato mais prolongado entre técnicos e atendidos
60

.  

Produzidos a partir de uma pasta, em cuja capa era afixada uma folha de papel 

A4
61

 que, após o cabeçalho com a insígnia e a hierarquia administrativa do município 

que leva até o equipamento
62

, trazia os campos ―número do processo‖ (definido no 

juizado), ―data‖ (de entrada no SPH), ―ficha‖ (ordem de atendimento no SPH naquele 

ano e o ano corrente, tipo, 130/2014; 90/2013), ―nome do homem‖, ―nome da mulher‖, 

―técnico responsável‖, ―origem‖ (se foram encaminhados via ―JVD‖ ou outro local) e 

―destino‖ (grupo encaminhado). Esses arquivos individuais pareciam ter maior 

importância no momento de seu registro, produção, prolongando-se ao longo do grupo, 

quando, eventualmente, poderiam ser movimentados para guardar cópias das ressalvas 

emitidas pela equipe, eventuais comprovantes que justificavam a ausência em algum 

encontro
63

, uma cópia do termo que informava as regras e datas para o funcionamento 

do grupo que o sujeito estava vinculado (assinada por ele próprio no primeiro encontro) 

e, por fim, o ofício que notificava ao JVD a frequência e conclusão dos grupos por 

aquele sujeito. Encerradas as oito reuniões e mais o encontro de avaliação, essas pastas 

eram arquivadas e perdiam seu uso corrente, tendo esta característica interrompida 
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 Trataremos a seguir. 
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 Alguns agendamentos não eram realizados pela equipe do SPH, visto que Fabi, secretária da equipe de 

atendimento multidisciplinar do JVD, após as audiências, indicava a hora que esses deveriam procurá-

los. Do mesmo modo, em outras situações, Débora, João Carlos ou Pedro, também após as audiências, 

indicavam a hora que o sujeito deveria procurá-los, no SPH ou no Fórum, sem, no entanto, estender o 

contato ou iniciar uma conversa. 
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 Que, ao mesmo tempo, cobria a indicação da origem do material, expressa em um selo do Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, exemplificando, mais uma vez, as nuances do SPH como 

equipamento do Poder Executivo, mas com íntimas relações com o Judiciário. 
62

 Cuja ordem era: ―Prefeitura Municipal de Cidanópolis, Secretaria Municipal Y, Superintendência X e, 

encerrando, Serviço Para Homens– SP Homem‖.  
63

 Em geral, atestado médico ou declaração do trabalho indicando a hora em que foram liberados.  
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apenas quando o SPH era indagado a respeito de um homem (ou se um homem foi) 

encaminhado ou atendido
64

. 

Quando, no parágrafo acima, indico que o instante da produção dos arquivos 

individuais talvez constitua o momento de sua maior importância, pode sugerir ao leitor 

uma desqualificação da rotina, mas, na verdade, trata-se de uma leitura em torno dos 

elementos que o agenciam e que são agenciados através e por esses papéis (Lowenkron 

e Ferreira, 2014). Isto porque, partindo de uma ampla bibliografia que reconhece a 

existência de agência em objetos, bem como aquela que examina, em específico, os 

documentos, considero o fazer (-se) dos documentos um elemento central à produção da 

crença, reconhecimento e legitimidade do ―Estado‖, das ―instituições‖, dos 

―equipamentos‖, das ―repartições‖ e dos atores que os formam/são. Assim, ao 

simplesmente produzirem essas pastas, que logo serão arquivadas sem uso ordinário, 

aqueles sujeitos estão acionando e atualizando uma importante crença em torno do 

Estado e da sua eficácia: produzir e arquivar documentos, registrar sujeitos, situações, 

demandas, estabelecer relações e conexões entre sujeitos, objetos e atos, produzir, 

reconhecer e garantir direitos e demandas.  

Nesse sentido, seguindo as propostas analíticas de Peirano (2006), Riles (2006), 

Vianna (2014b), Ferreira (2011), Lowenkron e Ferreira (2014), tomo esses itens como 

artefatos etnográficos, e, portanto, procuro compreender o modo como são preenchidos, 

classificados e arquivados, os constrangimentos que são partícipes de suas elaborações, 

além dos mecanismos que garantem e produzem a sua eficácia e legitimidade. É nessa 

direção, portanto, que procuro seguir os caminhos e proposições de Zeitlyn (2012 apud 

Lowenkron e Ferreira, 2014, p. 82) a respeito de ler os arquivos ―against the grain, that 

is, subverting the modes of understanding that were imagined and intended by the 

administrative rationalities that produced and maintained them‖. 

 Isso só é possível pela inscrição de tais documentos, sua produção e circulação, 

bem como a interpretação sobre os mesmos, na rotina daquele equipamento, os 

reconhecendo, portanto, como elementos centrais aos fazeres que lá tem lugar. Ao 

tomar a sua produção e circulação como uma das técnicas disponíveis e acionáveis no e 

pelo Estado, procuro reconhecer a sua performatividade, isto é, o seu papel como 
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 Algumas vezes, ao longo do ano, o SPH recebia ofícios do JVD para indicar se determinado homem 

participou de um dos grupos. Apesar disto ocorrer com alguma regularidade, isso não se dava em maior 

quantidade, acredito, pois, ao término dos grupos, eram produzidos ofícios endereçados ao JVD 

indicando a presença (ou não) dos homens que foram encaminhados a grupos naquele semestre.  
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agenciadores de crenças, autoridades e legitimidades, além de condutores de narrativas 

e verdades em torno de si próprios.  

Um exemplo disso pode ser verificado, inclusive, em dois dos itens que indiquei 

que compõem essa pasta: ―a ressalva‖ e ―o termo de compromisso‖. A primeira, emitida 

em duas cópias, uma dada ao participante e outra retida para o SPH, atesta, para 

empregos e outros compromissos, que o sujeito esteve presente no dia e horário 

indicados para a ―participação em grupo reflexivo‖. Possui a insígnia do município e a 

sua hierarquia administrativa até o SPH, sendo assinado apenas por Débora e João 

Carlos, que possuíam carimbos com seus respectivos registros em seus órgãos de classe 

(CRP e OAB). A utilização do carimbo não consistia um elemento secundário, dado 

que, em diversas situações, um dos dois não assinava o documento, passando para o 

outro, tendo por justificativa o fato de não estar com esse item no momento, tendo 

deixado ou esquecido em casa ou em outra bolsa. A ausência do carimbo, na verdade, 

desqualificava a própria oficialidade do documento, constituída também, pela 

informação do registro na entidade de classe, trazido no mesmo, mas também em seu 

cabeçalho – elemento pelo qual, por exemplo, Pedro, coordenador do equipamento, não 

o assinava. Aqui, vale chamar atenção, evidencia-se não apenas o caráter dos 

documentos como conferidores/produtores de respeitabilidade e acesso a direitos, como 

indicado por, entre outros, Peirano (2006), mas aspectos da própria produção da 

respeitabilidade e eficácia dos mesmos no cotidiano de sua produção pela equipe. Como 

argumenta Peirano, ―em um ambiente urbano, um papel ou papelzinho precisa ter a 

marca legal de uma assinatura, principalmente aposta junto a um carimbo. Mas 

carimbos, todos sabemos, são extremamente vulneráveis à falsificação. Seu poder, no 

entanto, não diminui por essa circunstância‖ (2006, p. 141-142).  

Contudo, se esses aspectos de "oficialidade" podem ser observados como 

destinados, ao mesmo tempo, aos atendidos e a quem se destina a ressalva, outros dois 

aspectos parecem se direcionar na produção dessa crença exclusivamente aos homens (e 

aos técnicos que produziam): a indicação restrita dos horários, que informava não só o 

horário oficial, mas também o aproximado para quem chegou atrasado ou quando o 

grupo se encerrou antes, e a produção desse documento, com o auxílio de uma folha de 

papel carbono, em duas cópias, uma levada pelo sujeito e outra guardada, com a 

assinatura dele, no SPH, também ressaltariam a validade, oficialidade e respeitabilidade 

daquele papel, (re) produzindo a crença não só na eficácia do mesmo, mas dos técnicos 

que os produziram, do próprio rigor com que atuam e, ao mesmo tempo, da 
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exemplaridade de todos e daquele equipamento. Esses processos visam dar conta das 

expectativas de controle e rigor que emergem não só com os documentos, mas também 

daquilo que se pensa, dos conhecimentos compartilhados, em torno do dever ser do 

Estado. Junto com o texto que indica a presença dos sujeitos nos grupos para seu 

empregador, portanto, também são igualmente imprescindíveis a insígnia com a 

hierarquia, as assinaturas de todos, a indicação do registro de classe, a cópia que fica no 

SPH, o rigor com a indicação dos horários etc. 

Processo similar pode ser observado com o documento que indiquei como 

―Termo‖. Na sequência ao cabeçalho composto pela insígnia da Prefeitura e pela 

hierarquia da mesma que culmina no SPH, é apresentado, disposto como uma espécie 

de título, centralizado na página com fonte maior e em negrito, a identificação do grupo 

reflexivo, através da ordem de criação (apresentada através de números) somada ao ano 

vigente, e seu local de funcionamento, JVD ou SPH. Após o encadeamento dessas 

definições e localizações, são indicados, sob o título ―informações importantes‖, os 

quatro pontos que seguem
65

:  

1. Sua participação no Grupo Reflexivo é OBRIGATÓRIA; 

Art. 45. O art. 152 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 152................................................................... 

Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá 

determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 

reeducação“ (NR). 

 

2. Serão oito encontros quinzenais, realizados às quartas-feiras, horário de 14:00 às 

16:00 horas; 

3. Na necessidade de faltar a algum encontro, deve haver prévia justificativa; 

4. Abandono ou faltas sucessivas serão devidamente informados ao processo, cujas 

consequências poderão ser prejudiciais ao jurisdicionado.  

 

Na sequência dessas informações, são indicadas as datas dos encontros do grupo 

reflexivo a que o sujeito está vinculado, os oitos e mais o de avaliação, há ainda um 

campo no fim do documento, destinado à assinatura do atendido, cujo título é ―de 

acordo‖, e outro reservado à data de assinatura.  

Assim como demonstrei a partir da ressalva, esse ―termo‖ evidencia, do mesmo 

modo, uma série de atributos que o produzem como legítimo, além de agenciar novos 

sentidos e relações. Em primeiro lugar, em seu item ―1‖, chama atenção a indicação de 

que a participação do sujeito é ―obrigatória‖, primeiro em negrito e depois com a fonte 

sublinhada, acrescida do artigo da Lei Maria da Penha que institui essa modalidade de 
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 Mantenho as formatações de fonte oriundas da versão original. 
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atendimento, que, por sua vez, é acompanhado da indicação de um artigo da Lei de 

Execução Penal. 

O recurso a citação dos dois artigos, baseia-se no reconhecimento da 

performatividade que os dois elementos associados, texto legal e documento público, 

possuem não apenas se tomados em separado, mas, ainda mais, quando acionados 

articuladamente. Além dos agenciamentos reconhecidos aos documentos, como 

mencionado acima, é interessante notar que a citação das legislações mostra, o que 

muitas vezes se repetiu em campo, que se trata de ―tinta preta no papel branco‖. Com 

essa referência, quase sempre atribuída à Justiça, Pedro procurava evidenciar que não 

havia negociações, titubeios ou jeitinho ao que recebia essa definição. O uso daquela 

expressão equivalia ao que, no jargão jurídico, é comum se referir como ―a letra fria da 

lei‖.  

Ao incluírem um trecho que, inclusive pela apresentação recortada, reforça a relação 

do mesmo com os sujeitos, definindo um texto e um sujeito administrável por ele, os 

fragmentos citados naquele documento performam o rigor daquelas leis, a obrigatoriedade 

de atenção às mesmas e os próprios riscos ante a sua desobediência. Do mesmo modo, 

considerando os aspectos já discutidos em torno do documento, é possível avaliar que ter 

esse artefato como plataforma/cenário de performatização faz com que sua eficácia 

normativa seja ressaltada. Do mesmo modo, é oportuno considerar que, por outro lado, a 

própria citação de textos legais confere uma legitimidade maior ao documento, dado 

que identifica e relaciona o mesmo a uma série de relações/designações que atestam a 

sua qualidade moral. Assim, o que se pode refletir sobre esse ―termo de compromisso‖ - 

como também era chamado pelos técnicos, tendo recebido esse título em uma de suas 

versões - é o estabelecimento de um compromisso, de uma vinculação, entre a Lei, o SPH 

(através dos seus grupos) e os homens.  

Esses elementos, inclusive, consolidam-se e se reelaboram no item quatro, que 

não só informam sobre o comportamento a ser adotado, visando o cumprimento a 

contento da obrigatoriedade instituída no primeiro item, mas, em seguida, reafirmam a 

existência de ―consequências que poderão ser prejudiciais ao jurisdicionado‖. Nesse 

sentido, é também fundamental destacar a indicação de ―jurisdicionado‖ para se referir a 

esses sujeitos, dado que este é o único local (como documento ou não) em que esse 

qualificador é utilizado pelo SPH para se referir aos atendidos – em geral, chamados por 

usuário, atendido ou homem. Esses elementos, por outro lado, reafirmam o rigor ―do 

lado‖ da Lei, do SPH e do próprio Estado, em consonância com a importância, ou 



58 

 

obrigatoriedade, da atenção e obediência pelo sujeito em questão. Concluindo tal 

arranjo, a assinatura do sujeito e a data indicada mais que reafirmar seu conhecimento 

sobre os aspectos indicados e/ou seu compromisso em atendê-los, produz a própria 

eficácia do documento, o reconhecimento daqueles atores como seus administrados e 

também o auto-reconhecimento do sujeito como administrado.  

No interior desta pasta, grampeado ou colado na parte de trás da capa, havia a 

ficha de retorno: uma folha de papel A4 que mostrava os contatos estabelecidos até a 

participação no grupo. Em geral, trazia relatos de telefonemas dados pela equipe com o 

intuito de agendar a entrevista. Em sua grande maioria, apenas o sujeito que no primeiro 

contato da equipe do SPH não agendou o encontro que teria essa folha adicionada ao 

seu registro. Seguem dois exemplos da ficha de retorno: 

Ficha de R.: 
―Feito contato por telefone no dia 03/09/2013. O senhor R. pediu para marcar a entrevista para o 

mês de novembro, pois começou no emprego recente e tá na experiência. (Rubrica do técnico) / 

Contato feito no dia 25/10/2013. Agendou para o dia 05/11/2013 às 10:00 SPH‖. (Rubrica do 

técnico) 

_______________________________________________________________[Linha em branco] 

05/11/2013 – Compareceu para entrevista e aguarda grupo de reflexão em 2014.‖ 

(Rubrica de outro técnico) 

 

Ficha de M.: 

 
―26/06/13  Feito o contato telefônico pelo nº xxxx xxxx. 

Deixei recado com avô de M. para que o mesmo retorne a ligação. 

         (Rubrica do técnico) 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

28/06/2013 Contato telefônico às 12:40, sem êxito. 

                               (Rubrica do técnico) 

Contato telefônico às 13:00, falei com o Sr. M. e confirmou entrevista dia 

03/07/13 às 11:00 h no JVD 

               (Rubrica do técnico) 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 05/07/2013 Feito ofício nº 098/13. Inclusão na lista de espera. 

               (Rubrica do técnico)          

 

Esse mecanismo, como se pode imaginar, possibilitava que a equipe do SPH 

tivesse algum tipo de controle sobre o status dos homens nas ações que empreendem
66

. 

Contudo, o controle interno, muitas vezes, era produzido em torno do risco, do perigo 

de ser indagado a respeito de qualquer aspecto desse atendido pelo juiz ou promotor. 

Desse modo, ainda que a ideia de um controle seja importante na própria organização 
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 Tive acesso a apenas um caso em que essa ficha era preenchida a partir de diferentes idas do sujeito ao 

SPH, após a realização da primeira entrevista. Tratava-se de um ―caso problemático‖ que, em razão disso, 

ocupou um tempo maior da rotina do serviço. 
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das dinâmicas internas, muitas vezes isso era reforçado por expressões como ―vai que o 

juiz quer saber porque ele não tá no grupo?!‖ ou ―e se o juiz encaminha um homem pro 

grupo, ele não participa e acontece alguma coisa? Como é que a gente fica?‖. Sob tal 

discurso, portanto, era íntima a relação entre o controle interno das informações/dados e 

as possibilidades (tão prováveis quanto remotas) de serem inqueridos a respeito do 

andamento, nem tanto dos sujeitos, como inicialmente apresentado, mas, sob tal 

perspectiva, dos seus atendimentos e da atuação do SPH. Retomando os argumentos 

apresentados acima, essas reações não apenas reconhecem (ou produzem) a agência 

desses papéis/documentos, mas, ao mesmo tempo, remetem ao seu caráter positivo 

como ‗garantidor de direitos‘ e item que autoriza/confere autoridade e legitimidade. 

Se o zelo por essas produções também se evidenciava em algumas exclamações 

que indicavam um misto de reprovação e reclamação quando eram indagados ou 

procuravam informações a respeito de um atendido e os dados que possuíam não eram 

conclusivos – pois um dos técnicos não havia preenchido a ficha ou feito os registros da 

forma "adequada" –, a regularidade com que isso ocorria, por outro lado, poderia indicar 

o inverso. Desse modo, a despeito da existência de uma espécie de conhecimento difuso 

acerca da necessidade/dever/importância desse ―fazer‖, convivia com ela um relativo 

desprezo pela mesma, dado que em muitos casos não havia esse expediente ou, pelo 

menos, era feito sem muita atenção ou rigor.  

Essa ambivalência, pode ser interpretada tendo como pano de fundo a lógica 

cartorial que vigoraria não só em repartições policiais, como discutido por Miranda et al 

(2010) e Ferreira (2011), mas de maneira mais ampla em torno do próprio aparato 

estatal. A respeito dessa ―lógica‖, Miranda et al (2010, p. 144), examinando a atuação 

dos policiais no que se refere aos procedimentos de registros de ocorrência, inquérito e 

investigação policial, destacam que a sua existência ―implica que o registro é feito pelo 

Estado para o próprio Estado, com o objetivo de criar uma interpretação autorizada 

sobre os fatos‖. Isso, segundo os autores, seria o fundamento para, por exemplo, a 

indicação acerca de aspectos dos procedimentos do inquérito policial no campo 

destinado ao registro da ocorrência. 

Considero que a ―lógica cartorial‖ pode ser um dos aspectos que fundamentam 

esta ambivalência, pois ao fundar-se em uma comunicação intra-Estado, ela aciona, ao 

mesmo tempo, determinado movimento de legitimação, de reafirmação da importância 

do ato, dado que, como trazido acima, procura-se construir uma ―interpretação 

autorizada‖, mas, ao mesmo tempo, em razão da desconfiança, descrédito e 
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deslegitimidade do Estado e do modo como a sua produção de papéis e arquivos, isto é, 

os sentidos que a burocracia assume no senso comum, convoca uma espécie de 

indisponibilidade e/ou crença no caráter dispensável ou desimportante de preencher 

(corretamente) diferentes formulários, fichas e outros papéis. Sobre esse aspecto, 

portanto, desejo destacar os diferentes tipos de papéis, graus de importância atribuídos 

e, como consequência, as distintas disposições engajadas em suas formas de 

preenchimento. Essa consideração é fundamental ao perscrutar os documentos que aqui 

discuto, bem como as apropriações diferenciadas que são feitas dos mesmos no 

cotidiano do serviço. 

Além das opções do registro na ficha de retorno e da ausência de anotações, é 

oportuno destacar que eram comuns as anotações (feitas manualmente) de telefones e 

informações sobre o agendamento de entrevistas e indicação de participação em grupos 

dos sujeitos citados em outros documentos reunidos em suas pastas, notadamente, nas 

assentadas, nas fichas de atendimento e nos encaminhamentos, evidenciando outra 

modalidade de indicar as informações que eram trazidas na ficha apropriada.  

Como disse acima, era muito comum que a essas pastas individuais fosse 

acoplada a assentada, produzida após as audiências do JVD que ―encaminhavam‖ o 

sujeito ao SPH, como também outros documentos de encaminhamentos de distintos 

serviços e instituições, quando fosse o caso. Ainda que tenha observado poucos 

documentos do segundo tipo, assim como as assentadas, eles não traziam informações 

detalhadas sobre o sujeito, as possíveis situações de violência ou ainda a justificativa 

para o encaminhamento. O script desses documentos era marcado por uma 

padronização e por sínteses específicas. 

As assentadas
67

, em geral, ―resumiam‖ em poucas linhas os depoimentos da 

―vítima‖ e do ―réu‖, limitando-se, quando muito, no caso das primeiras, à indicação do 

desejo de dar prosseguimento (ou não) à denúncia e à manutenção ou instituição das 

medidas protetivas de urgência, como também na conversão dos relatos da violência(s) 

sofrida(s) nas tipificações presentes no Código de Processo Penal, e, por fim, na 

indicação do status e situação da relação no momento (se conflituoso, sem contatos, 

cordial e se mantêm a relação conjugal); por outro lado, com os réus, procurava-se 

trazer as respostas dadas por eles às indagações colocadas, mas não restritas à situação 
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 É claro que o conteúdo é mais amplo que esse, mas, em geral, não tratam da dinâmica existente/ou que 

existiu entre a suposta vítima e o acusado. Contudo, como esse documento não é, em si, o objeto da 

minha análise, destaco apenas as informações que importam aqui.  
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de violência – assim, nesse breve espaço destinado às suas falas, em algumas situações, 

não se dispunha da sua leitura sobre a violência ou como respondia a acusação, mas, 

presumo, optava-se pelas respostas que ele dava a respeito de sua residência atual, 

trabalho ou ainda relação com os filhos. Ainda que o conjunto dessas questões possa, 

talvez, parecer digressão da questão central, elas se colocavam de maneira fundamental, 

visto que nessas audiências e assentadas se fazia a manutenção ou se estabeleciam as 

medidas protetivas de urgência, que, idealmente, poderiam assumir um papel central às 

suas vidas e dinâmicas familiares – sobretudo nos casos em que o casal em litígio possui 

filho (s). Tratava-se menos de pensar e atuar sobre possíveis formas de solução do 

conflito, como uma abordagem mais próxima à chamada Justiça Restaurativa poderia 

suscitar, onde seria central ouvir as partes sobre a violência e, juntos, procurarem os 

caminhos acordados à solução/superação da mesma, e mais focada nas formas e 

dispositivos possíveis e indicados para a administração, sem novos incidentes, daquelas 

relações. Trago dois exemplos que exemplificam a gramática utilizada: 

Fragmento da assentada de X: 
―Pela vítima foi dito que tem interesse em prosseguir com o feito, esclarecendo que 

desde o fato, ocorrido em 13/09/2010, reconciliou-se com o acusado
68

, tanto que 

chegaram a se casar há dois anos, mas o relacionamento não está bom, desejando que 

saia de casa, salientando que já residia no imóvel antes do início da relação com o réu, 

há oito anos, com os seus filhos, fruto de diferentes relacionamentos, esclarecendo ainda 

que o acusado possui um filho, (nome), de seis anos, que é muito apegado ao pai. (...) 

Pelo acusado foi dito que realmente a suposta vítima já residia no referido imóvel, e de 

fato possui um filho com ela, (primeiro nome do filho), esclarecendo ainda que há 

quatro registros de ocorrência contra a própria por ameaças e lesões que o teriam 

vitimado, exibindo os R.O.s‖. 

 

Fragmento da assentada de Y:  
―Iniciada a audiência, pela vítima foi dito que tem interesse em prosseguir com o feito, 

até porque o acusado continua a importuná-la, em geral motivado por discordâncias 

quanto à visitação dos dois filhos, de 03 (três) e 08 (oito) anos, ainda não regulamentada 

na Vara de Família‖. 
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 Essa audiência ocorreu quase três anos depois do ―fato‖. Ainda que o sentido da ―espera‖ em Lugones 

(2012) seja outro, chamo atenção para o tempo como um elemento central às formas de administração 

estatal. Ao que se refere, em específico, aos casos de violência doméstica, deve-se considerar, ainda, a 

compreensão relativamente difundida de que tais situações, as violências em si e as denúncias, resultam 

de ―momentos de cabeça quente‖ ou ―fogo de palha‖. Postulo, portanto, que o tempo e a sua gestão 

assumem outras conotações sob a administração desses conflitos, sendo necessário, portanto, ir além das 

denúncias de morosidade, procurando reconhecer os arranjos que podem se produzir (ainda que de forma 

não intencional) em torno dessa ―falha da justiça‖. O gap entre o tempo dos sujeitos e o Estado, isto é, 

entre a ocorrência da violência/denúncia e o prosseguimento do processo judicial, nesse caso, não remete 

a um simples descompasso estruturante em torno das temporalidades da burocracia e dos seus 

administrados, como postulado por Herzfeld (1992), mas, nesse caso, talvez revele concepções 

específicas sobre os fenômenos que se pretende gerir. Como indiquei acima, não estou concluindo que tal 

―demora‖ é intencional ou refletida, mas procurando apreender que tipos de agenciamentos podem ser 

acionados em torno dela.  



62 

 

Na mesma direção, ao se referirem aos grupos e à indicação de que os homens 

deveriam participar dos mesmos, trazia, ao listar as novas obrigações que a Suspensão 

Condicional do Processo
69

 impunha, a seguinte descrição: 

―Frequentar o ciclo de palestras do grupo reflexivo de homens que se reúne neste fórum 

ou no Jabuticabeiras, de forma que não seja prejudicada a sua jornada de trabalho, até 

que o coordenador do mesmo entenda que isso não é mais necessário‖.  

 

Ao refletir sobre os processos que analisou na Vara da Infância e Adolescência, 

Vianna (2014) revela que, ao longo dos trâmites, as escolhas elaboradas na produção 

dos documentos eram marcadas pela ―busca de uma solução administrativa, de uma 

casa onde situar alguém durante a sua menoridade‖, portanto, não apenas o conteúdo 

remetia a moralidades em disputas em torno dessas questões, mas a eleição das questões 

que são importantes, as que deveriam ser retratadas ali também. Na mesma direção, a 

partir da observação de diferentes espaços de reflexão e atuação a respeito da violência 

doméstica, é possível sugerir que a administração desses casos de violência é feita com 

o intuito de evitar que novas experiências se efetivem entre aqueles sujeitos, que eles 

recorram novamente àquele instrumento, sob uma perspectiva específica. Esse trabalho 

de "prevenção" não se dá tendo como horizonte o tratamento/tematização da questão de 

origem, ou seja, pela (s) prática(s) que deu(ram) origem à ―queixa‖, mas, na verdade, 

através de uma tentativa/procura de apartação, de separação dos envolvidos e/ou de 

apagamento/silenciamento do evento de origem. O esclarecimento do fato, suas origens, 

o diálogo sobre ele etc., não são, portanto, centrais, pois reafirma-se outro horizonte, 

estruturado pelo ―novo momento‖, ―daqui pra frente‖, ―de hoje em diante‖ – que, sob tal 

perspectiva, não parece ter elo/ligação com ―o passado‖, ou, pelo menos, com um 

passado que inclua a situação de violência em questão. 

Nesse sentido, é oportuno retomar as reflexões de Mourão (2013) a respeito de 

como a Lei Maria da Penha, em geral, é acionada no cotidiano de modo a reforçar a 

cisão, rompimento, como forma de solução de conflito anterior, e não pela via de uma 

determinada forma de positivação do conflito ao trazê-lo, enunciá-lo, pela via do 

diálogo. Esse é um dos caminhos pelos quais podemos compreender o modo como essas 

assentadas (re) apresentam os casos, as aparentes limitações de informações e a opção 

por indicar as que são apresentadas. Não se trata, portanto, do resultado de um resumo 

que, como tal, acaba por excluir determinadas informações, ou ainda algo banal ou sem 

um fundamento de fundo, mas, no lugar disso, esses silêncios e ênfases se articulam e 
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 Para saber mais desse instituto jurídico, ver a discussão que desenvolvo no capítulo 05 desta tese.  
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são articulados em torno de tal perspectiva de gestão da violência doméstica, mas 

também de formas de articulação e atuação do poder estatal. 

Além disso, a recuperação dos casos não cabia porque, entre outras coisas, um 

emaranhado de moralidades emergia, a negação dos homens a respeito das acusações 

seria evocada, a indicação de uma série de elementos que fogem a um script (re) 

conhecido teriam que ser trazida etc., comprometendo o (suposto) formato direto, 

objetivo e inquestionável de que se revestem esses documentos e, junto com eles, as 

decisões lá inscritas – a mesma reflexão, aliás, pode ser feita na direção das próprias 

audiências. O que vale destacar a respeito disso, no entanto, é que a partir da 

observação entre esses espaços, audiência e assentada, por um lado, e os grupos 

reflexivos de outro, evidencia-se outro aspecto fundamental da forma de atuação ou do 

fazer-se do Estado: a definição de espaços físicos, de temporalidades e narrativas 

possíveis e disponíveis de modo diferenciado aos sujeitos, estabelecendo, para cada 

espaço e em cada relação, formas e conteúdos legítimos à enunciação pelos mesmos 

(Lacerda, 2015; Vianna, 2014; Lugones, 2015; Aguião, 2015). Diante das narrativas, 

argumentos e relatos enxutos trazidos e produzidos nas e pelas audiências e assentadas, 

é possível pensá-los em complementariedade com as intensas e detalhadas narrativas 

que, por exemplo, têm lugar no Serviço Para os Homens, mas que também caracterizam 

a atuação do Serviço de Atendimento às Mulheres e dos atendimentos conduzidos pelas 

equipes técnicas dos juizados. 

Os encaminhamentos oriundos da ―rede‖, isto é, de outros equipamentos que 

compõem a atuação estatal ao que se refere à assistência social, atenção à mulher ou de 

infância e juventude, apesar destas distintas origens, também manipulavam um arsenal 

restrito de termos, caracterizações e informações a respeito dos envolvidos. Mas antes 

de apontar para esses aspectos, é necessário fazer uma consideração a respeito do lugar 

do encaminhamento como um ato comum e caro desse fazer-se Estado. 

A ideia de encaminhamento relaciona-se, nessa administração que etnografei, de 

modo fundamental com a de ―rede‖. Ambas acionam e produzem uma imagem 

tentacular do Estado, performando como vasto o seu campo de atuação, evidenciando 

seus múltiplos braços (ou tentáculos), e, ao mesmo tempo, (re) criando uma espécie de 

concatenação e atuação integrada em sua operacionalização cotidiana. Tais elaborações, 

além de reificarem determinada imagem totalizante da administração estatal, vincula e 

sedentariza os sujeitos, dado que essas ―redes‖ são construídas e idealmente concebidas 

como locais, restringindo a circulação ou o encaminhamento dos sujeitos por 
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equipamentos territorialmente próximos. Além desses aspectos, ―rede‖ e 

encaminhamento também introduzem uma espécie de administração contínua dos 

mesmos, dado que uma demanda apresentada em um equipamento pode resultar na 

indicação de outro atendimento em outro, e assim por diante, de modo contínuo. 

Ao que se refere ao encaminhamento, o momento de seu acionamento, de sua 

produção, se dá, exatamente, no instante em que o sujeito, objetivamente, está em uma 

espécie de limbo administrativo – haja vista que deixou der ser atendido em um desses 

braços, mas ainda não está, de fato, sob o outro. A essa situação liminar, a 

administração oferece um documento específico – o encaminhamento. Esse, é possível 

pensar, não apenas materializa determinada ação estatal, mas, como indiquei acima, 

vincula e sedentariza os sujeitos que, pela sua situação de liminaridade, poderiam se 

desatar dessa administração. Esse documento corporifica a administração estatal, o 

braço de origem, o de destino e ―o Estado‖, como o agregador dessa ―rede de 

equipamentos‖, fazendo com que o sujeito não completamente (in) administrado, dada a 

sua liminaridade, não perca esse elo. Na verdade, é possível inferir que essa vinculação 

com administração estatal seja, de certa maneira, fortalecida com as inevitáveis 

andanças que o sujeito deve fazer como portador do mesmo, ―trazendo consigo o 

Estado‖, bem como ao tê-lo como feixe central à sua apresentação de si em situações 

indicadas através desse mesmo papel, estas duas últimas situações, aliás, claramente 

criadas e vinculadas ao próprio ato de encaminhar
70

. Assim como Peirano (2006, p. 

146) defende que o vínculo entre sujeito e documento ―não é apenas de ‗representação‘, 

mas também de contiguidade e/ou extensão‖, o mesmo pode ser pensado na relação 

entre Estado e seus documentos. 

Voltando aos termos restritos com que se constituem os conteúdos desses 

artefatos, o primeiro documento trazido, oriundo de um dos Conselhos Tutelares do 

município, recorrendo a um texto padrão, é um bom exemplo dessa representação; o 

segundo, ainda que contenha mais informações, produzido por um Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS), segue a mesma direção. Ambos, assim 
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 No limite, pensando em um Estado que se constitui em torno da precariedade, da falta e da ausência, o 

encaminhamento, de certa maneira, pode representar a ―resposta possível‖ dessa administração. Sem dar 

conta de todos os atendimentos, responder todas as demandas ou reagir de imediato às necessidades, o 

encaminhamento emerge como uma espécie de (não) fazer possível: por distintas razões, não se executa o 

que se deve, mas, de outra maneira, não se é (completamente) indiferente aquilo que não consegue 

realizar. No limite, o encaminhamento pode ser uma espécie de nota promissória de uma dívida que não 

pode ser paga e nem ignorada, é uma protelação possível diante dos arranjos produzidos pela e através da 

precariedade dessa administração. Nesse sentido, e pensando nas produções imagéticas do Estado, 

desempenha um papel importante à produção e manutenção de determinada Illusio em torno de sua 

eficácia, controle e poder.  
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como também a assentada, como destaca Vianna (2014) a partir das reflexões de 

Bourdieu (1989), constituem-se a partir da formulação de uma retórica que se sustenta 

na conjugação de impessoalidade e neutralidade. Do mesmo modo, ao tratar dos ofícios 

e respostas, Ferreira (2011) indica a existência de uma padronização conformada, quase 

sempre, por uma economia de palavras e descrições – a figura do ―nada consta‖, que a 

autora destaca, é exemplar desse aspecto. Isso, como ela indica, se manifesta não apenas 

nas relações entre ―repartições‖, mas ocorre, do mesmo modo, nas próprias atuações 

internas ao setor em que realizou a sua etnografia.  

Se a presença de um texto padrão e pequenas variações podem ser percebidas 

ainda a partir da contraposição de uma quantidade pequena de assentadas, nos 

documentos que seguem esta evidencia-se também pelas marcas de formatação que 

estes documentos trazem: no primeiro, produzido pelo Conselho Tutelar, as marcações 

em negrito indicam o que se modifica a cada emissão; no encaminhamento do CREAS, 

são as linhas em branco, preenchidas manualmente, que apontam os locais de 

adaptação:  

Conselho Tutelar: 
―À (O): SPH 

O (indicação do Conselho Tutelar) no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 

136, inciso III, ―a‖, da Lei 8.069/90 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE serve-se do presente para requisitar Atendimento e 

Acompanhamento para o Sr. (NOME EM CAIXA ALTA). 

Cumpre informar que o descumprimento da presente constitui crime e infração 

administrativa, respectivamente prevista nos Artigos 236 e 249 da Lei Federal nº 

8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.‖ 

 

 

CREAS
71

 
Prezado (a) Senhor(a), 

Estamos encaminhando o (a) Sr. (a) (nome do sujeito) responsável pelo (a) 

criança/adolescente (nome da criança/adolescente) de ___ anos, residente à (endereço) 

para que possa ser avaliada a possibilidade do(s) seguinte (s) atendimento (s): 

Acompanhamento________________________________________________________ 

Sr. Eduardo necessita de avaliação e acompanhamentos, por praticar violência física e 

psicológica no seio familiar. Também é suposto autor de abuso sexual a enteada em tela. 

Oportunamente, solicitamos a VSª que seja remetido por escrito ao CREAS à 

confirmação do atendimento, para anexar aos autos do processo. 

Na expectativa das providências solicitadas, desde já agradecemos e nos colocamos a 

sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.  

 

Seguindo os questionamentos de Vianna (2014) em diálogo com Souza Lima 

(2002), considero fundamental apreender as ―positividades‖ dos documentos, isto é, 

observar aquilo ―que os modela ativamente, que lhes dá sentido como documentos 

administrativos, que gestam e gerem relações‖ (p. 53). O que eles dizem, seja pelo que 
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 Documento enviado pelo CREAS aos cuidados da ―coordenação/psicologia‖ do SPH. 



66 

 

está escrito ou firmado, mas também pelas ausências e silêncios, deve permitir 

vislumbrar algumas das técnicas, das modalidades de gestão que estão em análise aqui. 

Seguindo este caminho, portanto, cabe indagar, inicialmente, sobre os silêncios, 

as omissões. Para que esses ordenamentos se dessem, foi preciso que essas 

instituições/espaços de entrada conhecessem casos, situações ou, ainda, qualquer 

informação que justificasse esses encaminhamentos. Se consideramos que as narrativas 

sobre isso não são incluídas porque não são consideradas, de algum modo, como 

indispensáveis, vale pensar quais são as possíveis razões para isso, dado que outras 

informações não deixam de ser incluídas.  

Além das questões já colocadas ao redor das assentadas, outra interpretação 

deve observar que essas situações e dados não interessam, porque, ao se darem os 

atendimentos, desconfia-se daquilo que se conta, seja pelos sujeitos a quem se destina a 

sua ação ou ainda pelas instituições de ―onde vieram‖
72

. Na mesma direção, e também 

em razão dessas desconfianças, mas não só, é sabido que os atendimentos se constroem 

a partir de tais narrativas, trata-se de um elemento de praxe desses fazeres. Ou seja, o 

sujeito, independente das indicações dadas pela instituição de origem, se encaminhado, 

em seu local de destino terá que, mais uma vez, ―contar a sua história‖
73

. Por que, então, 

produzir uma extensa narrativa para algo que possivelmente será desprezado já que na 

outra instituição haverá a ‗necessidade‘ de elaborar uma narrativa ‗de primeira mão‘ 

para que o atendimento se dê? Além disso, é possível que não exista interesse, pois, 

ainda sob a marca de desconfianças, a imagem que se tem das situações de violência 

doméstica, de algum modo, conformam o olhar independente do que se conta – nada 

que se diga, efetivamente, tem o potencial de mudar ou vale a pena, afinal, "já 

conhecemos a violência doméstica", sabe-se como se manifesta, quem pratica e a razão. 

Não relacionado ao caso em si, mas a esse processo de documentação, é interessante 

refletir sobre como esses documentos podem ser pensados e apropriados pelos 

interlocutores em seus cotidianos: como eles são "só burocracia", "atividades de praxe, 

sem qualquer efetividade ou importância" além do seu próprio fazer, portanto, por que 

investir algum tempo nisso?;  ou ―se, ao chegar no outro serviço, ele será ouvido, qual é 

a razão de descrever a situação aqui, ocupando um tempo que poderia ser dedicado a 

outros afazeres?‖. 
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 Tal pressuposto da desconfiança pode ser pensando como característico da própria burocracia no 

ocidente, haja vista as reflexões de Herzfeld (1992) em torno dessas questões.  
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 A importância do contar e ouvir a história, mais uma vez, se evidenciará com o debate sobre o 

acolhimento que realizarei no próximo capítulo. 
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De todo modo, e como adiantei nos parágrafos anteriores, a ausência de 

informações nesses documentos
74

 que davam origem ao atendimento, ao menos 

inicialmente, era suprida de dois modos: por contatos, via telefone, entre algum 

profissional do órgão que encaminhou e o SPH, em geral, com Débora ou Pedro, e pela 

existência da ficha de atendimento, uma espécie de roteiro para as entrevistas que se 

realizavam no acolhimento e constituía no único registro documental que todos os 

atendidos possuíam. A pretensão do tom direto e objetivo dos encaminhamentos, 

portanto, coadunava com outros arranjos e diálogos que eram produzidos entre as 

equipes do SPH e de outras instituições, e entre a primeira e os homens atendidos por 

eles
75

. 

Além da elaboração desses dossiês individuais e do acolhimento, como 

antecipei, também compunha a rotina a elaboração/cuidado com as ―pastas dos grupos‖. 

Produzida com o mesmo material base das individuais, estas, enquanto os grupos 

estavam em vigência, costumavam permanecer sobre as mesas, sobretudo, de Débora, 

mas algumas vezes nas de João Carlos e Roberto. Além de uma listagem que reunia os 

nomes dos participantes, o número do processo e da ficha no SPH, estas pastas também 

eram compostas pelas listas de presença individuais, que os homens assinavam em cada 

encontro, uma ficha de avaliação das atividades, preenchida por um membro da equipe 

após cada encontro, e uma compilação dos materiais produzidos e/ou utilizados
76

 ao 

longo dos ―oitos grupos mais um‖. 

 Na maior parte das vezes preenchidas por Débora, a ficha de avaliação das 

atividades, como outros itens indicados anteriormente, traz a insígnia do município e o 

cabeçalho da hierarquia administrativa que tem na base o SPH, seguido de seu título e 

um quadro, dividido em duas colunas e três linhas, que deve ser preenchido com as 

seguintes informações: ―data‖, ―local‖ (de realização do encontro, SPH ou JVD), 

―facilitadores‖, ―atividade‖ (preenchido com o número do grupo e ano, modo como ele 

é identificado no cotidiano do trabalho), ―número do encontro‖ e ―número de 

participantes‖. Após essas informações, é indicado um conjunto de seis indagações: ―1) 

O que foi feito?‖, ―2) O que funcionou bem?‖, ―3) Houve algo que não funcionou? O 
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 É oportuno destacar que esse modus operandi econômico, não descritivo, também é observado no que 

se refere aos encaminhamentos realizados pelo SPH a outras instituições, reforçando a sua manifestação 

não como característica institucional, de um ou outro equipamento, mas como uma linguagem dessa 

administração estatal. 
75

 O acolhimento e a ficha de atendimento são alvos de análise no próximo capítulo.  
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 A análise desses materiais é trazida no próximo capítulo, quando também serão tratadas outras 

características da realização dos grupos.  
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que?‖, ―4) O que pode ser feito para o próximo encontro, em termos de conteúdo, 

processo, facilitação, participação?‖, ―5) Comentários adicionais‖ e ―6) Quadro de 

visitantes (preencher quando ocorrer a presença de algum visitante ao projeto)‖, que 

apresenta, em uma linha, os espaços para indicar o ―visitante‖
77

 e a ―instituição‖. Por 

fim, uma linha no fim da página, traz o nome ―Serviço Para Homens‖, seu endereço, e-

mail e telefone. 

 Ao observar algumas pastas de grupos, tanto aquelas dos que acompanhei 

durante o trabalho de campo, como também daqueles que apenas acessei nos arquivos 

do SPH, pude observar que nem sempre todas as questões eram respondidas. A 

primeira, ―o que foi feito?‖, é a única que sempre tinha a informação preenchida; 

seguida pelas questões dois, cinco, quatro e três. Ainda assim, nos casos em que esses 

dados são trazidos, na maior parte das ocasiões essas respostas são muito curtas, diretas, 

objetivas e repetitivas. Muitas vezes respondia-se apenas com um ―não‖, ou ainda de 

modo bastante genérico, como a resposta ―trabalhar a Lei Maria da Penha‖ para a 

questão ―4) O que pode ser feito para o próximo encontro, em termos de conteúdo, 

processo, facilitação, participação?‖. Considerando a natureza dessas informações e 

mesmo da ausência de preenchimento, vale perguntar qual é o fundamento da produção 

desses documentos? 

 Nessa direção, vale lembrar, como argumentam (Ferreira, 2009; Ferreira e 

Lowenkron, 2014; Vianna, 2014), que o processo de documentação atua como uma 

possibilidade de fixar, de registrar, de narrar algo que, em sua conversão ―ao papel‖, 

oficializa-se. Não à toa, são exatamente as questões relativas ao "como se deu" que 

sempre são preenchidas. É, de algum modo, essa memória que se constrói nos 

documentos que se preserva, ou ainda, se constitui nessas operações. Assim, com 

algumas pequenas variações, esses são alguns dos ―feitos‖ trazidos como resposta à 

primeira questão: ―levantamento temático, contrato de convivência, apresentação 

individual do participante e entrega da cartilha ―Lei Maria da Penha‖; ―foi trabalhado a 

―Lei Maria da Penha‖, lei 11.340/06, com o vídeo ―Silêncio das Inocentes‖ e texto ―Não 

faça julgamento precipitado‖; ―foi trabalhado violência intrafamiliar com o vídeo ―Não 

é fácil, não‖; ―foi trabalhado outras formas de violência com dinâmica ―varal da 

violência‖ e a dinâmica da ―folha de papel‖; ―foi passado vídeo ―A liga‖- Debates sobre 
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 Fui, inicialmente, indicado como ―estagiário‖, ao lado dos facilitadores; em seguida, fui alocado entre 

os ―visitantes‖; já após os primeiros meses, meu nome foi incluído entre os indicados como 

―facilitadores‖. 
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o tema abordado no vídeo‖; ―foi trabalhado o vídeo ―Acorda, Raimunda, acorda!‖; e 

―finalização do grupo com o ―roteiro de um usuário no caminho da dependência 

química‖, o texto ―a importância do abraço‖ e ―o que eu trouxe para o grupo?‖ e ―o que 

eu levo do grupo?‖‖. 

 Inicialmente, dois aspectos de uma única expressão devem ser destacados no 

modo como essas respostas foram preenchidas: ―foi trabalhado‖, ―foi passado‖ ou 

―debate sobre‖, implicando na ausência de um sujeito claro dessas ações, e a própria 

ideia/formulação ―foi trabalhado‖ como uma expressão que informa algo. Sobre a 

primeira construção, vale destacar que a linguagem indireta é uma das estéticas 

presentes do fazer-se Estado via/nos documentos. Nessa direção, é oportuno recordar, 

inclusive, que isso já havia aparecido em outro documento indicado – na ficha de 

retorno é ―feito contato telefônico‖. 

A respeito do segundo aspecto, além da discussão apresentada acima, a presença 

e repetição da construção ―foi trabalhado‖ possui uma característica distintiva que 

considero interessante. Acredito que ao optar pelo verbo trabalhar, se pretendia 

transmitir uma dimensão mais cuidadosa, manual, artesanal ou ‗trabalhosa‘ do próprio 

fazer que se produz naquele local. Para compreender melhor, é possível pensar, 

inclusive, na diferença entre o sentido que esta expressão e a que a substitui em poucas 

situações, ―foi passado‖, possuem. Verificando a partir do Dicionário Aurélio de Língua 

Portuguesa, enquanto ―trabalhar‖ relaciona-se à ideia de ―lidar‖, ―atuar ativamente‖, de 

―esforçar-se para fazer ou alcançar alguma coisa‖, ―passar‖ remete a ―transpor‖, 

―transmitir‖, a algo de uma natureza menos efetiva e que demanda menos esforço, 

empenho, mas que também provoca/produz menor transformação. A partir disso, 

portanto, é possível refletir não apenas sobre os sentidos de ter ―trabalhado‖, mas 

algumas das apreensões em voga a respeito dos seus fazeres, da condução dos grupos e 

do ―trabalho‖ com homens autores de violência doméstica. 

 Ainda com relação a esse último ponto, é oportuno destacar que ―passado‖ foi 

utilizado apenas por João Carlos, ainda que ele também tenha utilizado a formulação 

―trabalhar‖, pois isso nos remete a outras diferenciações presentes no serviço. Enquanto 

Débora e Pedro representariam uma perspectiva mais psicologizante/terapêutica das 

atuações, João Carlos, apesar dos elogios e ―reconhecimentos‖, não apenas possuía uma 

desconfiança, mas também representava um polo tido como "mais objetivo" e "direto" 

daqueles fazeres. Era interessante, ao mesmo tempo, que nestes mesmos documentos, 

ao se referir à Lei Maria da Penha, João Carlos, impreterivelmente, indicava não apenas 
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o título, como de costume, mas também trazia o número dela – muitas vezes, apenas 

apresentava esse segundo modo de identificá-la, como quando preenchia ―Discutiu-se a 

Lei 11.340‖. Sob tais perspectivas, é oportuno considerar que o preenchimento desta 

ficha e a eleição de seus termos evocam elaborações específicas em torno do ―trabalho‖ 

que realizam, e, ao mesmo tempo, revelam algumas nuances que os constituem.
78

 

  Permanecendo na questão do preenchimento da primeira questão dessa ficha, é 

interessante destacar que ao mesmo tempo em que se enunciam, revelam-se 

determinados aspectos dos encontros, construindo uma narrativa específica a respeito 

dos mesmos, ocorre um movimento de silenciamento e apagamento de outros elementos 

que também ocorreram, mas que, por determinadas leituras, não poderiam (ou 

deveriam) ser indicadas/registradas: os longos atrasos, ocasionados pela demora na 

chegada de participantes ou ainda porque não se encontrava a funcionária que guardava 

a chave da sala no JVD, ―as fugas‖ de assunto, o debate sobre futebol, as questões do 

trabalho, da violência urbana etc., por exemplo, não são retratados nessas fichas. Assim, 

revela-se que a eleição de algumas temáticas, acontecimentos, em detrimento de outras, 

constitui, como disse, um modo de tornar oficial determinada narrativa sobre e o próprio 

acontecimento, mas, ao mesmo tempo, hierarquizar e produzir importâncias e 

desimportâncias em torno do que acontece naquelas interações. Não se trata, 

obviamente, de uma tentativa daqueles profissionais, de modo refletido e intencional, de 

produzir uma ―falsa versão‖ sobre o que ocorreu, mas de aspectos muito mais sutis do 

próprio atendimento e da visão que se tem sobre naquele equipamento – ou, ainda, trata-

se de uma questão estruturante a fazer com os chamados homens autores de violência 

doméstica. 

Tornar ―oficial‖ uma narrativa ou acontecimento através de um documento, no 

entanto, deve ser observado a luz de outra questão: a crença de que o seu preenchimento 

deve ser realizado tendo como horizonte o que se considera como ―correto‖ ou ―oficial‖ 

– ou, ainda que não se enquadre exatamente nisso, que não seja nem o correto e nem o 

oficial, o que ―pode‖, ―vale‖, é ―oportuno‖ ou ―faz sentido‖ contar. Sendo assim, mais 

uma vez, podemos pensar que as representações apresentadas revelam, na verdade, 

elaborações sobre o dever ser do serviço, não sobre o que, de fato, teria ocorrido. Isso 
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 João Carlos era mais sintético, mais econômico, não apenas no preenchimento dessas fichas, mas 

também com documentos vinculados ao serviço ou com formatos pré-estabelecidos. Por outro lado, é 

interessante notar que nos casos de documentos endereçados a outras instituições, que se recomendava 

um cuidado maior no texto e/ou nos termos a serem utilizados, Joca era acionado, pois sabia ―escrever 

bonito‖ – nesses casos, pude observar, João Carlos acionava determinada estética do campo do direito, 

tanto na eleição dos termos, mas também na forma de redigir, conferindo maior qualidade ao documento. 
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permite compreender a própria repetição e pequena variação dos elementos trazidos, 

dado que se trata de um só serviço, com a (s) mesma (s) finalidade (s). Portanto, omite-

se (não apenas) o que ocorreu, mas o que não cabe, o que foge, o que não está no 

horizonte; por outro lado, inclui-se não necessariamente o que ocorreu, mas o que 

deveria ter ocorrido, o prescrito. 

Ainda nessa direção, podemos pensar sobre as outras perguntas presentes nessa 

ficha. Ao questionamento da segunda questão, ―o que funcionou‖, as respostas 

passavam pela ―participação dos homens‖, indicando que, para tal trabalho, o sucesso, 

ou eficácia de um grupo, é verificado pela ―participação dos homens‖. Em direção 

oposta, a questão três, ―o que não funcionou‖, sinalizava o grande contingente de 

homens ausentes: ―faltaram cinco homens‖, ―faltaram sete homens‖. A participação (e 

presença) dos homens era um exemplo de êxito, dado que a atuação daqueles 

profissionais tinha esse objetivo; a ausência dos mesmos era o sinal do fracasso, visto 

que não se poderia construir o sucesso do empreendimento. Sob o mesmo argumento a 

respeito da fixação de determinada narrativa, da busca por tornar algo oficial e dos 

limites das respostas que podem ou fazem sentido serem dadas, vale chamar a atenção 

para a ausência de uma resposta que, por exemplo, indicasse que a ―não participação 

dos homens‖ foi algo que não funcionou. 

Por fim, vale examinar as próprias respostas para a pergunta ―4) O que pode ser 

feito para o próximo encontro, em termos de conteúdo, processo, facilitação, 

participação?‖, respondidas com as indicações como: ―trabalhar a Lei Maria da Penha‖; 

―trabalhar a questão de gênero ou a Lei Maria da Penha‖; ―trabalhar questões de gênero 

ou violência intrafamiliar‖; ―trabalhar outras formas de violência‖; ―trabalhar [o vídeo] 

―Não é fácil, não‖ de forma a prevenir a violência do homem contra a mulher‖; 

―trabalhar paternidade ou violência intrafamiliar‖; ―trabalhar violência intrafamiliar com 

o vídeo ―era uma vez uma outra família‖ ou paternidade‖; ―trabalhar paternidade ou 

doenças sexualmente transmissíveis ou drogas‖; ―finalização do grupo e trabalhar a 

dependência química‖ e ―avaliação final do grupo‖. 

A pequena variação de conteúdo e forma, combinada com a síntese/economia 

presente em outros momentos do mesmo, reforça o argumento de que, através dessa 

ficha, trata-se mais de constituir um serviço, dizer o que ele é e para que se presta, do 

que a indicação sobre o que houve e, junto com isso, o que poderia ser feito. Aqui, mais 

uma vez, recupero as reflexões e Lowenkron e Ferreira (2014) e a indicação que as 

modelações e repetições constituem um importante elemento a ser interpretado a partir 
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de uma etnografia dos documentos. Assim, a despeito das nuances nas interações, na 

composição e o funcionamento dos grupos, as sugestões para os encontros, quase 

sempre, são as mesmas. Há uma programação prévia, (re) produzida pelos profissionais 

no cotidiano e nessa ficha, cuja variação é quase nula. 

Ainda a respeito dessa questão, apesar da indicação de filmes ou dinâmicas 

específicas, é oportuno destacar que a imprecisão na definição da proposta possibilita, 

ou facilita, de certo modo, a sua execução com êxito. ―Trabalhar gênero‖, ―trabalhar 

violência intrafamiliar‖, ―paternidade‖ e ―outras formas de violências‖ são ideias 

relativamente amplas, sem muita precisão sobre o que se trata, mas que, não apenas 

comunicam determinado horizonte do trabalho, como também possibilitam que uma 

avaliação sobre o mesmo seja, de algum modo, exitosa – dado que um leque muito 

grande de ações poderia ser agregado em torno daquelas descrições. 

Os casos em que essa programação não se repetiu, ao menos durante o tempo 

que estive realizando o trabalho de campo, não ocorreram em razão de um planejamento 

ou reestruturação anteriormente refletida, mas se produziram como consequências de 

outras coisas. Por exemplo, é de praxe, no segundo encontro, a exibição do filme 

―Silêncio das Inocentes‖, mas, certa vez, o vídeo não foi localizado e outra atividade foi 

desenvolvida. Contudo, como a exibição desse filme é considerada um elemento 

importante, a programação de encontros desse grupo teve que, se comparado com os 

outros, ter uma adaptação dos dias, mudando um pouco a sequência dos encontros, mas 

mantendo o conteúdo e a ordem das temáticas anteriormente propostas, para que ele 

pudesse ser exibido. 

Além desses documentos, uma parte da rotina, sobretudo próximo ao início e ao 

término dos grupos, era dedicada à confecção dos ―ofícios de informação‖, isto é, um 

documento que ―informava ao Juiz‖ o status do encaminhamento de um atendido. Eram 

quatro modalidades de ―ofícios de informação‖: um informava que o sujeito havia 

realizado a entrevista, mas que ―estava aguardando grupo‖, expedido no meio dos 

semestres, quando não há mais a possibilidade de inclui-lo nos que já estavam em 

funcionamento; outro indicava que fora incluído no grupo Y, a realizar-se nos tais dias e 

horários, no SPH ou JVD, produzido logo que tinha início; e, por fim, os dois últimos, 

expedidos após o último encontro, que informava sobre a finalização ou não dos 

sujeitos que foram vinculados aos grupos que se encerraram naquele semestre. 
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Apesar de possuírem uma pequena quantidade de informações
79

, esses ofícios 

―informavam‖ outras coisas. Destacando a restrição de dados e a desimportância que 

tais ofícios possuiriam junto ao juiz, que ―não tá nem aí pra isso‖, ―nem vê‖, João 

Carlos questionava a sua produção, dado que, para ele, constituía um tempo gasto 

desnecessariamente. Sugeria, no caso dos que indicavam o encaminhamento, que não 

mais fizessem, e, com relação aos outros, que ao menos se produzisse um único ofício 

que indicasse todos os homens e as suas respectivas situações. Além disso, João Carlos 

considerava que essa era uma preocupação/desejo de Pedro de ―mostrar trabalho‖, 

―fazer número‖, ―mostrar serviço‖ – o que, segundo ele, era ―completamente 

desnecessário‖, pois ―tem muito trabalho aqui [lá, no SPH]‖. 

A partir desses questionamentos de João Carlos, outra dimensão do documentar 

é acionada: tornar possível a quantificação, no caso, de atendimentos, de sua atuação. 

Essa crítica de João Carlos, na verdade, estendia-se a outras situações que reconhecia 

como tendo a mesma natureza, revelando que esta preocupação, do quantificar, 

estender-se-ia a outras dimensões do cotidiano do SPH. Lembro dele questionar a 

necessidade de passar a Roberto, após o encerramento de um encontro, a quantidade de 

pessoas que acompanharam e as que se ausentaram. Os números dos presentes, na 

verdade, eram computados como atendimentos realizados pelo SPH, conformando uma 

estatística que, entre outras coisas, se produzia em torno da quantidade de grupos e de 

atendimentos individuais, somado às situações individuais, como no acolhimento e à 

participação nos grupos (desse modo, o mesmo sujeito, que não faltou nenhum dos 

encontros, ao longo do semestre contabilizava, por esse modo de quantificar, dez 

atendimentos, tendo sido, a partir da perspectiva de Joca, sido atendido uma única vez, 

quando houve o acolhimento – desprezando os oito encontros mais um do cálculo). 

Certa vez, em conversa com Pedro, ele revelou a sua preocupação com ―os 

atendimentos‖ ao me narrar o encontro que teve com um dos assessores da então 

coordenadora da ―Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro‖, 

Desembargadora Cristina Tereza Gaulia, que visitava os locais onde havia trabalho 

destinado a homens autores de violência doméstica no estado do Rio de Janeiro. Ele, 
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 É interessante notar que, ao pesquisar os arquivos dos SPH, pude encontrar antigos ―ofícios de 

informação‖ que, além de informar a conclusão ou não dos grupos pelos sujeitos, incluíam uma breve 

síntese/conclusão a respeito da mesma, avaliando a interação nos grupos e os possíveis impactos das 

discussões para o mesmo. Segundo Débora, isso deixou de ser feito porque ―é complicado você dizer que 

a pessoa concluiu, aprendeu bem, interagiu, mudou, e vai que ele bate na mulher de novo?! Como é que a 

gente fica?‖. 
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um pouco sem jeito e preocupado, contou que estavam realizando ―apenas oito grupos 

por ano‖, pois havia ―muitas dificuldades‖, a ―equipe era pequena‖ etc.. Pedro conta 

que, ao falar isso, fazia em ―um tom pedindo desculpas‖, pois ―pensava que era pouco‖, 

que ―ia levar uma bronca‖. Para a sua ―surpresa‖, esse assessor disse que era uma 

grande quantidade, que o ―Primeiro Juizado‖ da capital fazia ―X‖, que eles ―estavam 

indo muito bem‖, ―fazendo muitos‖. 

Aqui trago alguns exemplos sobre o meu trabalho de campo em Cidanópolis, 

mas a quantificação de atendimentos, na verdade, é uma demanda que se faz presente na 

fórmula de administração que, segundo Souza Lima e Macedo (2008), podemos chamar 

de ―governança‖, sendo os documentos, como destaca Peirano (2006), um dos meios 

eficazes e legitimamente reconhecidos para se proceder a esse ato de administração. 

Lembro que eu mesmo, quando atuava no terceiro setor, ao apresentar os projetos em 

que trabalhava, procurava ―os números‖ que ―indicassem‖ ―maior produtividade‖, 

sendo o ―número de atendimentos‖ ou a ―população atingida‖ alguns desses ―índices‖. 

Do mesmo modo, em outra experiência de trabalho em que atuei junto aos Centros de 

Cidadania LGBT, o mesmo tipo de questionamento marcava a preocupação e 

formatação no cotidiano daqueles locais. Lembro que, naquilo que interpretamos como 

uma tentativa de equilibrar os seus atendimentos quando comparados com os outros 

centros, um deles passou a registrar a própria equipe da nossa pesquisa como 

atendimentos, mas também todas as pessoas que acompanhavam suas palestras ou 

atividades públicas em espaços onde eram convidados (Carrara et al, 2015).  

Ao tomar os documentos como artefatos etnográficos, procurei demonstrar não 

apenas os agenciamentos que conduzem, mas também aqueles que se produzem em 

torno e a partir deles. A partir dessa discussão, ao mesmo tempo, procurei evidenciar a 

centralidade que desempenham não só para a rotina do SPH, mas, de modo relacionado, 

como indutores e produtores de concepções específicas sobre aquele serviço, seus 

profissionais e atendidos. A análise desses documentos, ao mesmo tempo, serviu como 

plataforma à observação dos processos de formação do Estado, atento aos seus 

acionamentos em torno da produção de crenças, legitimidades, narrativas, fazeres e 

sujeitos, revelando, desse modo, o seu caráter indissociável a uma análise da 

administração. 
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Capítulo 2 - Entre o acolhimento e os grupos: fazeres de um serviço para homens 

 
 

Ao longo do capítulo anterior, procurei realizar uma descrição da história e 

cotidiano do SPH, buscando conhecer um pouco dos técnicos e das questões que se 

apresentam em seu dia a dia, evidenciando, ao mesmo tempo, a importância dos papéis 

e da ―política‖ na organização e gestão das ações. Ainda que não tenha sido o objetivo 

daquele capítulo, tratei, mesmo que lateralmente, da atuação direta com os homens, do 

funcionamento dos grupos e de algumas dinâmicas que lá se (re) produzem. Nesse 

capítulo, aprofundando sobre tais questões, discuto as formas de encaminhamentos que 

conduzem os homens até os grupos, procurando reconhecer os agenciamentos 

produzidos em torno dos dispositivos que conformam as distintas vinculações. Tratarei 

da principal entrada ou demanda, os homens encaminhados via suspensão condicional 

do processo, indicando eventualmente elementos e características de outros 

encaminhamentos. Após essa primeira parte, faço uma descrição geral dos oito 

encontros, destacando os artefatos utilizados, as dinâmicas conduzidas e as ênfases que 

conformam os discursos e as sociabilidades produzidos a partir dos grupos realizados 

pelo SPH, temas e questões que, como poderá ser visto, também serão abordados nos 

capítulos seguintes. 

*** 

Após uma denúncia de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou uma 

queixa ser registrada na delegacia de polícia (DEAM ou não), o caso passa pela 

execução de um inquérito policial, que deve ocorrer em até 30 dias, e é direcionado ao 

juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente, ao juiz e 

promotor. É na delegacia que vítimas, autores e testemunhas são, ou deveriam ser, pela 

primeira vez, ouvidos para a produção, inicialmente, do inquérito policial, que, em 

seguida, constituirá o processo judicial. Ainda nesse processo de registro, antes, 

portanto, da entrada nos limites do Poder Judiciário, é dado à vítima a possibilidade de 

solicitar as medidas protetivas de urgência que, como estipula a LMP, devem ser 

remetidas à apreciação do juiz em até 48 horas – que, por sua vez, tem outras 48 horas, 

a partir do recebimento do requerimento, para deliberar sobre ele. Vale destacar que, 

além da solicitação ser facultada às vítimas, o Ministério Público, independente de 

indicações ou desejo da vítima, também poderá solicitá-las caso considere necessário. 

No corpo da lei, ―TÍTULOS IV, DOS PROCEDIMENTOS‖, ―CAPÍTULO II, 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA‖, estas estão divididas entre aquelas 
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―que obrigam o agressor‖
80

, seção II, e aquela ―à ofendida‖
81

, seção III. Apesar da 

variedade de medidas indicadas nas duas seções, entre os homens que acompanhei, a 

quase integralidade de medidas expedidas referia-se à imposição de uma distância física 

mínima entre o agressor e a vítima, como também à proibição de contatos por quaisquer 

meios de comunicação
82

.  

Já no juizado, antes mesmo da realização de qualquer audiência, o juiz pode 

solicitar que a equipe de atendimento multidisciplinar realize conversas e entrevistas 

visando trazer insumos à sua deliberação ou ainda para aprofundar o conhecimento a 

respeito de outras questões de assistência a vítimas e dependentes como, por exemplo, a 

oferta de cestas básicas
83

.  

A apreciação dos processos pelo juiz, como pude acompanhar, dava-se a partir 

de duas audiências: a audiência preliminar e a audiência de instrução e julgamento. A 

primeira tinha a finalidade de saber se havia o interesse em dar continuidade ao 

processo, indagando a vítima a respeito disso. Era uma audiência simples, rápida, onde 

eram retomadas a denúncia e a descrição do fato que a motivou, o tempo de 

convivênvia do casal, se esse possui filhos, se aquele foi um episódio isolado, se eles 

mantêm alguma relação e, caso sim, como ela está hoje. Caso a vítima não tenha 

interesse em dar prosseguimento ao processo, em boa parte dos casos ele resultava com 
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 São listadas: ―Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 

seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou restrição do porte de 

armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas 

condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 

limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação 

de alimentos provisionais ou provisórios‖. 
81

 Nesse caso: Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: I - encaminhar a 

ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento; II - 

determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento 

do agressor; III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 

guarda dos filhos e alimentos; IV - determinar a separação de corpos. Art. 24. Para a proteção patrimonial 

dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá 

determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: I - restituição de bens indevidamente 

subtraídos pelo agressor à ofendida; II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; III - suspensão 

das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; IV - prestação de caução provisória, mediante 

depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a ofendida.‖ 
82

 Ao longo do processo, prevê a lei, as medidas poderiam ser revogas ou adcionadas no trâmite dos 

casos. 
83

 Um processo que, em muito, se assemelha aos etnógrafado por Lugones (2012) a respeito da atuação 

das ―pequeñas juezas‖ no ―Fuero de Menores Prevencional de Córdoba‖, mas também o observado por 

diferentes pesquisas nos JVDFCM, como em Gomes (2010) e Pazo (2013). 
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a suspensão condicional do processo, havendo a possibilidade de encaminhamento aos 

grupos reflexivos
84

.  

Tendo, na maior parte das ocasiões, o mesmo desfecho que as audiências 

preliminares, nas audiências de instrução e julgamento era reservado espaço maior para 

as narrativas das vítimas e autores, bem como de possíveis testemunhas. Nesse espaço, 

maior escrutínio era dedicado às cenas de violência, bem como aos aspectos do 

cotidiano da família e dos sujeitos individualmente (mundo do trabalho, cuidado com a 

casa, relação com filhos etc..). Contudo, na mesma direção das audiências indicadas 

acima, os homens eram objeto da chamada transação penal com o Ministério Público, 

quando tinham seus processos suspensos e, em diversas situações, eram encaminhados 

ao grupo reflexivo.  

Em ambas as audiências, o ―trabalho com homens‖ poderia ser apresentado 

como grupos reflexivos, mas também era comum se referirem aos mesmos como ciclo 

de palestras – inclusive em documentos, como a assentada
85

 – ou ainda ciclo de 

encontros. Independente do termo utilizado para se referir a tais atividades, era comum 

que ela fosse apresentada sem maiores detalhes, como parte de um conjunto de novas 

obrigações – que incluía, em todas as ocasiões, a presença mensal ao cartório do fórum 

para assinar um registro de presença e a necessidade de informar ao juizado, através do 

mesmo cartório, qualquer afastamento da Comarca
86

. Após informar os itens anteriores, 

o Defensor, em um das audiências, explicitou o encaminhamento aos grupos: 

E... grupo reflexivo! Você vai agendar a frequência ao grupo reflexivo. São reuniões... 

A reunião, conforme as perguntas, tá, você vai conversar com o psicólogo e vai agendar. 

(...) Você vem aqui no fórum, as quartas-feiras tem reuniões voltadas para homens que 

estão em situação de violência doméstica e familiar, tá? É um acompanhamento 

psicológico, tal, enfim... Então você vai ter que frequentar um mínimo de oitos reuniões. 

Tá certo? Isso às quartas-feiras! Frequentou as reuniões? As reuniões também são 

obrigatórias! Frequentou isso? Beleza... Acabou as reuniões... aí é só continuar uma vez 

por mês assinando aqui. Tá bom?!  

 

Ainda sobre a suspensão condicional do processo, vale destacar que ao 

definirem que este seria o caminho do processo, alguns dos condicionantes dessa 

decisão eram narrados aos sujeitos. Destacava-se que, ―considerando os seus bons 
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 Outros estudos se dedicaram mais detalhadamente ao cotidiano dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Para conhecer melhor as suas rotinas, ver, entre outros, Beraldo de Oliveira 

(2008), Gomes (2010) e Pazo (2013). 
85

 Sobre a natureza desse documento, do relato ali descrito e o encaminhamento realizado por e através 

dele, ver discussão no capítulo anterior. 
86

 A discussão em torno da suspensão condicional do processo e de sua relação com a sedentarização, 

uma das técnicas de poder do Estado, é desenvolvida no quinto capítulo dessa tese. 
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antecendentes‖, a primariedade, poderia ser ofertado esse instituto jurídico. Na mesma 

direção, o ―desejo de ver findo‖, ou ―de não dar continuidade‖ ao processo, pela Dona 

X
87

, de seu ―depoimento vigoroso‖, foi ―determinante‖, ―fundamental‖, para esta 

decisão. 

Ainda que não tenha tratado desse aspecto, acredito que a indicação do papel da 

vítima na formulação da decisão fundamenta-se no esforço de produzir algum tipo de 

equilíbrio entre forças e/ou respaldo à mulher no interior daquela relação a partir da 

cena da audiência. Além de uma inferência a partir da própria fala e espaço, concluo 

isso em razão de conversas que mantive com o juiz, o promotor e o defensor público, 

em que todos eles criticavam uma recente decisão do STF
88

 que, acreditavam, retirava o 

protagonismo das mulheres e, com isso, as enfraquecia em termos de algo como 

autoafirmação pessoal e sua relação com o mundo – a decisão, em seus termos, 

desempoderava as mulheres. Portanto, o movimento de mostrar a atuação das mulheres, 

a própria referência aos seus nomes para indicar (foi a Dona Maria, a Dona Angélica, a 

Dona Fernanda, com a inclusão do respeitoso ―Dona‖ antes dos nomes), tem por 

horizonte a crença em um desquilíbrio de força/poder naquela (ex) relação e, 

consequentemente, o desejo de atuar sobre isso
89

. Nesse sentido, tais atuações desses 

―operadores dos direitos‖ parecem dar suporte e realizar o que Soares; Soares e 

Carneiro (1996, p. 79) indicavam como uma das demandas e razões das mulheres que 

procuravam as DEAMs: o desejo de ―renegociar o pacto doméstico‖. 

 Retomando o ponto sobre a suspensão condicional do processo, a manutenção 

da primariedade e dos bons antecedentes na conclusão da audiência também era 

destacada como um benefício desta decisão, sendo constantemente repetido que isso 

―não vai te atrapalhar na hora de fazer um concurso, arrumar um emprego‖. Ainda 

enquanto se realizam as últimas tratativas antes dos sujeitos deixarem a sala de 

audiências, quando esta já estava praticamente encerrada e apenas assinavam os 
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 A formulação era exatamente essa: o nome da vítima acrescido de ―dona‖ antes de sua indicação. 
88

 Refiro-me aos julgamentos da ―Ação Declaratório de Constitucionalidade (ADC) nº 19‖ e da ―Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4424‖ que, entre outras decisões, conclui pela não aplicabilidade 

da Lei 9.099/95 nos casos de violência doméstica, atingindo, diretamente, o encaminhando dos homens 

aos grupos via suspensão condicional do processo e, nos casos de ―lesão corporal‖, o reconhecimento do 

crime como ―ação pública incondicionada‖, isto é, a denúncia independe do desejo da vítima, sendo 

possível, inclusive, que se dê continuidade ao processo sem que a mulher manifeste interesse nisso.  
89

 Esse aspecto, assim como outros que trarei ao longo dessa tese, evidencia o reconhecimento do Direito 

e da Justiça não apenas como um conjunto de regulamentos e dispositivos que devem orientar, formal e 

legalmente, a vida dos sujeitos, mas como uma espécie de plataforma pedagógica a conduzir suas 

emoções, sentimentos e comportamentos. Para uma discussão em torno dessas questões, vale ver, entre 

outros, Bourdieu (2007). 
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documentos produzidos durante ela, ou ainda aguardavam a produção e impressão do 

mesmo para tanto, uma última recomendação era dada aos casos em que as relações não 

haviam sido retomadas: não procurar manter qualquer contato com a vítima!
90

 Em uma 

das audiências foi dito:  

Deixa eu te dizer uma coisa: Rosa Maria já era! Tá certo? Vida que segue! Tá bom? 

Esquece! Tá certo? O que aconteceu, aconteceu... enfim! Você tá respondendo por esse 

fato dessa forma. Foi considerado a sua primariedade, seus bons antecedentes... será 

conservado isso! Então não deixe de cumprir, não, tá bom?! 

  

A audiência é então encerrada e o homem recebe a assentada, documento que 

traz um relato da audiência e de suas conclusões. Nos casos em que há o 

encaminhamento para grupo reflexivo, o policial militar que ―assessora‖
91

 a audiência 

conduz o sujeito até a secretária da equipe técnica do JVD, Dani, que costuma anotar o 

telefone do sujeito (muitas vezes na própria assentada) e, em seguida, passa para a 

equipe do SPH. Roberto, assistente administrativo, é quem costuma entrar em contato e 

agendar a entrevista
92

, o acolhimento. 

Como adiantei anteriormente, ainda existem aqueles homens que não estão lá a 

partir de processos judiciais, mas por vinculações anteriores às redes de assistência 

social, de atenção à mulher ou de infância e juventude. Ainda que tenha localizado 

ofícios de encaminhamentos realizados em períodos anteriores por outras instituições
93

, 

apenas vi um homem, durante o meu período de trabalho de campo, acompanhando o 

grupo como voluntário, encaminhado pelo Conselho Tutelar. 

Além dos casos descritos acima, existem outras duas modalidades de 

encaminhamentos que vale destacar. Um refere-se a uma sugestão, indicação, feita pela 

equipe de atendimento multidisciplinar que, após realizar as suas entrevistas e conhecer 
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 Vale destacar que esse procedimento é o mesmo daquele identificado por Lugones (2012) como 

―formas de aconselhamento‖ e ―fórmulas de compromisso‖ nos tribunais prevencionales de menores em 

Córdoba, caracterizados pela autora como as ―técnicas de gestão‖ acionadas por aqueles tribunais no 

cotidiano de suas atuações. A partir de outros dados, desenvolverei, em outro capítulo, o uso de tais 

técnicas no cotidiano do SPH. 
91

―Assessorar‖ corresponde à realização de algumas atividades que prestam antes, durante e depois das 

audiências: recebem as pessoas, sinalizam quem está presente e quem se ausentou, controlam o fluxo de 

pessoas na sala da audiência, convocando, conforme a ordem, vítimas, réus, testemunhas e advogados, 

acompanham os acusados até o cartório ou sala da equipe técnica etc. A justificativa dessa função fica 

mais evidente em caso de réus presos, por conta das questões relativas à segurança e custódia. Fora esses 

casos, não apenas soava a mim ‗um tanto estranho‘, mas lembro que, em um dos grupos, os participantes 

reclamaram desse acompanhamento dado – se sentiram pressionados, inibidos, ameaçados. 
92

 Em algumas situações, Dani transmite os telefones do SPH (da sede em Jabuticabeiras e da sala no 

Fórum) para que os homens entrem em contato. Já vi, do mesmo modo, ela mesmo telefonando para a 

equipe do SPH e agendado de imediato os contatos. Outro procedimento é a entrega das assentadas para a 

equipe na quarta-feira que, nos dias seguintes, repassaria para Roberto fazer os agendamentos. 
93

 Além do Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e SAM. 
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os casos, conclui que aqueles homens devem participar dos grupos. É uma 

recomendação a ser avaliada pelo juiz e demais atores envolvidos na audiência. Trata-se 

de um fazer característico, próprio à equipe de atendimento multidisciplinar
94

, mas que, 

no desenrolar do processo, nos trâmites desses papéis, conduz a outros agenciamentos. 

Ocorre que ao enviar o relatório com essa recomendação ao cartório, esse, por 

seu dever, apensa este ofício da equipe ao processo e, a partir disso, dá novo 

direcionamento a ele, encaminhando ao Ministério Público para que veja a indicação, 

avalie e concorde ou não com esse desdobramento. Algumas vezes, vale destacar, o 

processo faz um caminho direto, da equipe multidisciplinar ao SPH, passando apenas 

pelo cartório, não pelo Ministério Público. Como a sugestão de participação do grupo, 

em geral, ganha o aval do promotor, muitas vezes, ao receber o processo de volta, o 

cartório encaminha o processo ao SPH que, ato contínuo, convida o sujeito a participar 

do grupo. Ainda que seja possível sugerir que apenas atuam em acordo com o art. 30 

citado anteriormente, essa prática, no entanto, não me parece se desenvolver alicerçada, 

ao menos conscientemente, naquele texto. Trata-se de um arranjo que é tornado possível 

diante da ausência de controle sobre os trâmites do processo no interior do juizado, em 

acordo com uma espécie de desimportância atribuída aos encaminhamentos legais e, 

quem sabe, aos próprios atores e casos envolvidos. Tal desimportância, porém, não deve 

ser compreendida como má intenção, muito pelo contrário. Paradoxalmente, essa se 

torna possível justamente porque combinada ao desejo e intenção de ―ajudar‖, 

―melhorar‖, ―apoiar‖ ou ainda ―resolver a situação‖ ou ―evitar que outras ocorram‖. 

Infiro tais aspectos não apenas pela minha observação, mas porque, em algumas 

situações, ouvi Joca dizer ―já falei com Pedro que a gente só deveria pegar os casos com 

a decisão do juiz‖, ―depois da decisão oficial‖ etc. Havia, portanto, uma leitura que 

sugeria ou reconhecia determinado ―vazio legal‖ para sustentar esse tipo de 

encaminhamento e o convite realizados. Além disso, quando o convite era feito, nunca 

se referia ao mesmo através de um encaminhamento legal realizado pela equipe 

multidisciplinar, mas a uma possibilidade de antecipar uma futura decisão do juiz, ou 

ainda formas de ‗capitalizar‘, de ‗fazer boa imagem‘, durante a(s) audiência(s) com ele. 

Nos grupos que acompanhei, pude encontrar alguns homens nessa situação. 
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 Elemento que, por exemplo, é previsto no artigo 30 da Lei Maria da Penha: ―Art. 30. Compete à equipe 

de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, 

fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou 

verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras 

medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos 

adolescentes.‖ 
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Na mesma direção dos ―convites feitos‖, havia uma combinação entre Pedro e o 

juiz do JVD que permitia ao primeiro ―convidar‖, durante o trâmite do processo, alguns 

homens que tiveram medidas protetivas expedidas por aquele juizado. Segundo o 

coordenador do SPH, esse acordo possibilitava que, na ausência de encaminhamentos 

do juizado aos grupos reflexivos, os homens, cujos processos ainda estavam em 

trâmite
95

, fossem acionados por meio de convites. Estes sujeitos, portanto, são 

convidados a participar dos grupos, ―não são obrigados‖, como através da suspensão 

condicional do processo. 

 A respeito de tais considerações, vale questionar os acionamentos que são 

produzidos em torno do ―convite‖, ―recomendação‖, ―sugestão‖, ―oferta‖, ―acordo‖, 

―chance‖ e ―oportunidade‖ a partir do debate sobre suspensão condicional do processo 

e, em especial, sobre a clareza acerca da não obrigatoriedade destes. Isso se torna 

especialmente relevante quando temos em conta que esses sujeitos frequentemente 

produzem uma série de relatos remontando ao fato ―de não terem sido escutados‖, ―que 

ninguém deu ouvidos‖, e que, quando ―optam por esse benefício‖, são interpelados pela 

Justiça, ou pelo ―Estado‖, através de uma ―justiça criminal‖, a participarem de um 

grupo que se realiza, inclusive, no próprio fórum. Se considerarmos diferentes 

experiências vividas por eles como marcadas por violência, negação de direitos e 

arbitrariedade, cabe indagar sobre qual a margem de manobra efetiva que eles possuem 

para a recusa de um convite dessa natureza.  

 Sobre esse aspecto, é interessante trazer um diálogo estabelecido entre João 

Carlos e Bernardo, um dos homens atendidos pelo SPH: 

Joca: Vocês só tão adiantando um fato que vai acontecer daqui a pouco (...) Todos 

tiveram ou vão ter uma audiência, em que vai ser feita uma proposta de transação penal, 

que é a suspensão condicional do processo. Você tem todo o direito, aí é uma falha do 

judiciário: vocês têm todo o direito de não aceitar a transação penal. Se você tinha tanta 

certeza da sua... é... (―Inocência‖, alguém completou) inocência, você poderia ter dito: 

―Excelência, eu não aceito. Eu quero provar a minha inocência‖. É um direito que você 

tinha. O que vai ser perguntado a todos vocês lá é uma transação penal e...  

 

Bernardo interrompe: Mas a juíza não falou isso pra mim lá, não! 

 

Joca responde: Quem faz a transação penal não é nem o juiz, o juiz homologa... quem 

faz, inclusive, quem requer, é o Ministério Público, que faz essa proposta de suspensão 

condicional do processo. Então eu, eu, se você me contratar como advogado, e me 

garantir que tem como prova a sua inocência, eu não aceitaria a transação penal. Eu iria 

até o fim, ou seja, até o juiz dar uma sentença! Se você tiver cartas na manga para 
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 Considerando a urgência para o encaminhamento das medidas protetivas, já que o prazo estipulado em 

lei é até 48 horas após a solicitação, em detrimento de determinado afrouxamento ao que se refere às 

denúncias de violência, dado que o prazo de 30 dias para o inquérito policial é muita vezes ignorado, é 

plausível crer que alguns homens, em hipótese, poderiam sequer possuírem o processo judicial quando 

foram convidados aos grupos. 
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provar a sua inocência, vá até o fim, mas se tem aquela dúvida... É melhor aceitar a 

transação penal! Por quê? Porque com a transação penal você evita a condenação mais 

tarde... por isso é que a nossa orientação, na maioria das vezes, é... é melhor frequentar 

essas reuniões, quatro meses, do que correr o risco de ficar preso depois. É uma faca de 

dois gumes, é uma via de mão dupla.  

 

 

Ainda que eu não tenha presenciado qualquer dessas conversas e/ou convites, é 

razoável acreditar que os mesmos enunciados (ou argumentos) trazidos nos grupos ao 

tratarem desse assunto também eram utilizados quando os convites eram realizados ao 

telefone. Em um grupo, após a equipe destacar os ―benefícios‖ de estar participando e 

questionar se alguém estaria ali caso não fosse obrigatório, Humberto, um dos 

participantes, identificou-se como voluntário. Joca e Débora reconheceram isso, 

destacando que, apesar de não estar ali por uma decisão judicial, isso iria ajudá-lo na 

audiência, pois quando o juiz for julgar o caso observará que ele teve a iniciativa de 

participar dos grupos, além do ―bem que o grupo vai fazer‖ para ele. Revelava ainda 

que não garantia nada [sobre o desfecho da audiência], mas que era uma coisa que 

―chamava a atenção‖ – referindo-se a uma espécie de ―boa imagem‖ que poderia ser 

construída através desse entendimento da participação nos grupos como ―antecipação‖. 

Sob tais concepções, aceitar um desses ―convites‖ seria uma espécie de investimento 

moral para uma carreira judicial. 

Além disso, vale destacar os usos que essa ―entrada‖ assume no cotidiano dos 

grupos. Os homens que não foram encaminhados a partir de audiência acionam isso 

como um qualificador na interação com os demais, dado que, ao contrário daqueles que 

foram encaminhados via suspensão condicional do processo, eles não possuem uma 

―condenação‖
96

 nem repousa sobre eles o status de culpado. Da mesma forma, essa 

diferença no modo como acessam o serviço também é acionada como forma de reagir à 

provocação feita pela equipe, que, em suas falas, ressalta que, apesar das qualidades e 

vantagens da participação no grupo, nenhum deles estaria ali se não fosse a obrigação 

contraída. Esse é o momento em que os que lá estão de maneira voluntária se 

manifestam e mostram a sua diferença com relação aos demais, produzindo, mais uma 

vez, uma diferença qualificadora em torno de si. 
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 Eles não são ―juridicamente‖ ou ―judicialmente‖ condenados, mas é desse modo que leem a sua 

situação e a razão para a frequência nesses grupos. 
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O acolhimento 

 

Logo que as atividades de encaminhamento eram concluídas, independente da 

origem, iniciava-se o que, em geral, era chamado acolhimento. Por esse termo, a equipe 

do SPH referia-se ao primeiro contato estabelecido entre eles e os homens 

encaminhados, mas também a uma modalidade específica de sua atuação. Esse 

momento é apresentado pelos profissionais que atuam nesse trabalho em diferentes 

partes do país
97

, como o momento ―mais complicado‖, ―desgastante‖, ―difícil‖ das suas 

atuações. Isso se deve, segundo indicam, a uma ―incompreensão‖ inicial diante de tudo 

que já havia acontecido e ao próprio encaminhamento ao grupo, e à ―agressividade‖ e à 

―rejeição‖ que caracterizariam as emoções e os comportamentos dos sujeitos que se 

viam como ―injustiçados‖, ―humilhados‖ ou ―envergonhados‖ com todo o processo e, 

mais diratamente, com o que vêem como sendo a sua ―condenação‖. É aqui que também 

entra o acolhimento e sua importância como uma estratégia de acomodação e 

pacificação desses sujeitos, a partir da disposição em ―ouvi-los‖, ―escuta-los‖, 

―reconhecê-los‖
98

 – fazeres já abordados no capítulo anterior. 

É importante destacar que essa forma especifica de atuar ou de ―atender a 

população‖ relaciona-se a determinada compreensão sobre esses serviços, sobre as 

adequadas formas de lidar com os atendidos e as estratégias consideradas como mais 

efetivas aos fins propostos. Como disse acima, a compreensão e definição desse fazer 

não apenas é compartilhada em outras ações destinadas aos homens autores de violência 

doméstica no Brasil, mas também é fundamento de certo esforço de ―humanização‖ 

presente em diferentes políticas governamentais no país.  
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 A importância desse ―fazer‖, no entanto, não é restrita nem mesmo a essa modalidade de trabalho. Em 

pesquisa acerca dos Centros de Cidadania LGBT no Rio de Janeiro, Carrara et al. (2015) refletem sobre 

essa categoria que, nas entrevistas que realizaram, foi muito acionada pelos profissionais. Segundo 

sugerem, no dia a dia do serviço, em que se parte do princípio que todos os que os procuram ―são 

acolhidos‖, essa forma de atuação é compreendida como uma espécie de ―escuta‖ daquilo que um 

usuário(a) em potencial deseja ou espera ao buscar um atendimento‖, mas que, muitas vezes, pode se 

encerrar nesse ato de ―ouvir‖ – pois o sujeito pode desejar apenas relatar uma experiência, sem procurar 

dar eventuais prosseguimentos a respeito do mesmo, ou ainda não existem 

dispositivos/caminhos/possibilidade de dar continuidade ao caso, via encaminhamento a algum serviço ou 

instância. Acolher, portanto, é ouvir para identificar uma demanda e reagir a mesma, mas, em outros 

casos, pode significar apenas escutar, conversar ou, como destacam os autores, ―se distrair‖. 
98

 Esses significados, e outros similares, podem ser observados na própria definição de ―acolher‖ segundo 

o ―Dicionário Aurélio‖: ―V. t. d. 1. Dar acolhida ou agasalho a; hospedar. 2. Dar acolhida a; receber. 3. 

Atender, receber. 4. Dar crédito a; dar ouvidos a. 5. Admitir, aceitar, receber. 6. Tomar em consideração; 

atender a. T. d. e. c. 7. Acolher. Intr. 8. Abrigar, agasalhar. P. 9. Agasalhar-se, hospedar-se. 10. Abrigar-

se, recolher-se. 11. Refugiar-se, amparar-se‖. 
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Um exemplo importante disto pode ser encontrado na centralidade que o 

acolhimento assume para o Sistema Único de Saúde (SUS), norteador de ações no 

campo da assistência social, área da qual o SPH estaria mais próximo. Para além, 

portanto, das características próprias ao equipamento no qual realizei meu trabalho de 

campo, estaríamos lidando com tecnologias de governo cujo escopo de atuação deve ser 

considerado como mais amplo e espraiado. Essa amplitude fica clara se percebemos a 

proximidade entre o modo como o acolhimento era conceituado no SPH e a forma como 

é apresentado no material ―Acolhimento das práticas de produção da saúde‖ (2010), 

elaborado e distribuído pelo Ministério da Saúde, como uma reedição revista do 

―HumanizaSUS: acolhimento com avaliação e classificação de risco: um paradigma 

ético-estético no fazer em saúde‖, publicada em 2004.  

―O acolhimento como postura e prática nas ações de atenção e gestão nas unidades de 

saúde favorece a construção de uma relação de confiança e compromisso dos usuários 

com as equipes e os serviços, contribuindo para a promoção da cultura de solidariedade 

e para a legitimação do sistema público de saúde. Favorece, também, a possibilidade de 

avanços na aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS 

como uma política pública essencial da e para a população brasileira‖. (2010, p.3-4) 

 

****** 

O que entendemos por ―acolhimento‖? 

Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, 

atender, admitir (FERREIRA, 1975). O acolhimento como ato ou efeito de acolher 

expressa, em suas várias definições, uma ação de aproximação, um ―estar com‖ e um 

―estar perto de‖, ou seja, uma atitude de inclusão. 

Essa atitude implica, por sua vez, estar em relação com algo ou alguém. É exatamente 

nesse sentido, de ação de ―estar com‖ ou ―estar perto de‖, que queremos afirmar o 

acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância ética/estética/política da 

Política Nacional de Humanização do SUS: 

• ética no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do outro, na atitude de 

acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas alegrias, seus modos de viver, sentir e 

estar na vida; 

• estética porque traz para as relações e os encontros do dia-a-dia a invenção de 

estratégias que contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a 

construção de nossa própria humanidade; 

• política porque implica o compromisso coletivo de envolver-se neste ―estar com‖, 

potencializando protagonismos e vida nos diferentes encontros. (2010, p. 6) 

 

O momento do acolhimento é marcado também pela realização de uma 

entrevista que serve ao preenchimento da ficha de atendimento, o único documento 

comum a todos, independente de adesão aos grupos ou da origem de seu atendimento
99

. 

Com uma série de questões distribuídas nos dois lados de uma folha de papel A4, em 

sua maioria no formato de múltiplas escolhas ou no de completar a questão com uma 

sentença ou palavra, este instrumento, segundo a equipe, permite-lhes ―conhecer os 
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 Os demais documentos produzidos no cotidiano do serviço foram tratados no capítulo anterior. 
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homens‖, ―as violências‖, ―o que aconteceu‖ e ―o que eles pensam‖. Talvez em razão 

dessa finalidade, ―conhecer mais dos casos‖, diversas perguntas não se encerram entre 

as opções ou espaços disponíveis, dado que os homens produzem pequenas narrativas e 

explicações sobre o que dizem ou a equipe solicita maiores informações sobre os temas 

tratados. Esse último aspecto, é importante destacar, ainda que presente em todos, 

possui uma pequena variação entre os técnicos: enquanto Pedro e Débora detalham em 

seu escrutínio, Joca é mais, em seus termos, ―objetivo‖, dizendo que ―não há necessiade 

de demorar tanto [como seus colegas]‖. 

No dia e hora marcados, seja no fórum ou na ―sede‖, não observei atrasos ou 

faltas. Em geral, um dos membros da equipe os recebia e Débora ou João Carlos 

conduziam a entrevista. No semestre em que estive mais próximo, Pedro e eu fizemos 

algumas, mas a grande maioria ficou a cargo dos dois, em especial de Débora. 

Antes de iniciar a entrevista, há certo script introdutório: solicitar a assentada e, 

conforme for, tratar das medidas protetivas estipuladas para o homem. É repetido que há 

o risco de prisão e, a partir disso, destaca-se a necessidade de cumpri-las. Do mesmo 

modo, pergunta-se ao atendido "se ele ainda tem algum contato com a suposta vítima". 

Diante da negativa, o comportamento é destacado positivamente (―muito bem‖, ―isso 

mesmo‖ e ―tá certo‖), segue-se com uma breve explicação das consequências do 

descumprimento (mais uma vez, a prisão) e da importância do sujeito "seguir a sua 

vida". Caso o homem mantenha a relação, indica-se inicialmente que ele "não pode", 

"que ele está descumprindo uma determinação do juiz". Em seguida, orienta-se que a 

mulher deve ir ao cartório "solicitar a suspensão da medida", que "é simples, rápido, 

sem problemas
100

". "Hoje vocês podem estar bem, mas vai que amanhã vocês brigam... 

O juiz não vai querer saber, vai mandar prender logo" – disse João Carlos em 

atendimento. Revela-se, por fim, que ―não é tirar a queixa‖, ―ela está abrindo mão das 

medidas protetivas, tá dizendo que ela não corre mais risco, que as medidas não são 

mais necessárias‖. Para encerrar, mais uma vez, destaca-se que ―independentemente da 

relação estar boa‖, ―que não é uma situação que dependeria de uma nova discussão ou 

briga‖, mas que ―pode ser preso apenas por estar em contato, porque tá desobedecendo 

uma decisão do juiz‖. 
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 Em um dos grupos, vale destacar, presenciei diferentes etapas disso. Após a equipe revelar ‗esta regra 

e esta possibilidade‘, Gabriel mostrou-se meio espantado e preocupado. Na hora do almoço, pouco depois 

do término do grupo, encontramos Gabriel e Márcia, sua companheira e vítima no processo, caminhando 

na rua, na direção do Fórum, para retirar as medidas protetivas que ainda estavam em voga. No corredor 

[no mesmo dia] e no encontro seguinte do grupo de Gabriel [15 dias depois], ele nos agradeceu muito 

―pelo toque‖.  
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Após esse movimento inicial, os entrevistadores apresentam brevemente o que 

fazem, a razão da existência e do trabalho do SPH etc. Explicam, inicialmente, que o 

homem está ali porque ―optou‖, porque ―fez um acordo com o juiz‖, que está sob a 

suspensão condicional do processo
101

 e que isso significa que ele terá que ir ao cartório 

uma vez por mês (verificando e mostrando na assentada nos casos em que a equipe ou 

atendido está com ela), participar dos grupos e não se ausentar na Comarca sem 

notificar o cartório do fórum. A suspensão ―é um benefício que a Lei dá‖, disse João 

Carlos em uma dessas entrevistas. Revelam que ―são oito encontros mais um‖, 

realizados a cada quinze dias e que cada participante pode ter até duas faltas 

justificadas. Os grupos, continuam eles, ocorrem no Fórum e na sede do SPH sempre 

entre 10h e 12h e 14h e 16h. Quando novos grupos estão em formação, em geral, 

verificam a disponibilidade e interesse do sujeito em se inscrever em um dos 

disponíveis – deixando local e horário como livre escolha do próprio [futuro] 

participante. Acertados esses pontos, eles fazem a inscrição em um grupo ou indicam 

que o sujeito está na ―lista de espera‖ de novos. 

Ao caracterizar os grupos, os técnicos dizem que são ―palestras‖, encontros que 

―tratam de muitas questões‖. Segundo Débora, ―vai ser bom pra você, você vai ver!‖, 

―no início, todo mundo acha muita coisa, mas já teve grupos que pediu para ter mais 

encontros‖, ―tem uns filmes, a gente discute várias coisas, a Lei Maria da Penha...‖. Em 

geral, afirmam que é um espaço para ―troca de experiências‖, ―aprendizados‖, 

―conhecerem casos parecidos com seu‖. João Carlos, no entanto, faz uma ressalva e 

apresenta a sua perspectiva: 

Nós aqui não temos a intenção, nem a pretensão de mudar o caráter de ninguém. 

Quando o sujeito vem aqui, já é homem feito e já sabe muito bem o que ele quer da 

vida. Então não compete a nós, e nem temos esse direito, de querer entrarmos na sua 

vida pessoal. Nada disso. São apenas palestras, é, o nome é grupo reflexivo, que é pra 

você ir pra casa e refletir sobre as coisas que viu aqui, sobre os vídeos que viu aqui. Aí 

você passa a aplicar isso no dia-a-dia; não só com a tua companheira, mas com colegas 

de trabalho... [...] Mas não é que nós, nós não queremos mudar caráter de ninguém [...]. 

É apenas um auxílio que a pessoa vai ter palestras, ela vai ver vídeos, vai ver algumas 

coisas... vai ver a experiência das outras histórias, das outras pessoas... Aí você vai 

começar a refletir.  
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 João Carlos, em algumas poucas situações, ainda cita o Ministério Público, dizendo que havia sido 

―ofertado‖ por ele, que ele ―é o fiscal da lei‖ etc.. Quase sempre, os homens reagem dizendo ―a-hã‖, mas, 

aparentemente, ignoram toda a aula jurídica que João Carlos começava a dar. Além disso, a ideia de que é 

um ―acordo‖ ou uma ―opção‖ feita pelos homens é alvo de intenso debate e questionamento por eles no 

decorrer dos grupos. Colocam em dúvida as suas ‗reais‘ possibilidades de recusa, o entendimento da 

situação na ocasião e a própria indicação, por parte dos operadores do Juizado, de que esta é uma opção, 

que não é compulsório. Esses conflitos se evidenciam, por exemplo, na recusa dos homens quando, a 

partir dos ‗determinantes‘ jurídicos, é dito que eles ―não foram condenados‖, mas que ―seus processos 

foram suspensos‖. Todos esses temas, também indicados acima, serão retomados de forma mais detida no 

capítulo 05 dessa tese.  
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Antes de começar a entrevista, indicam que a ficha de atendimento a ser 

aplicada é para ―controle do SPH‖, destacando que as informações dadas são 

―confidenciais‖, que não estarão à disposição da polícia, do juiz etc.. Tratar-se-ia de 

uma ―formalidade‖ para que ―a gente tenha um controle‖, ―um registro‖. João Carlos, 

diferentemente de Débora, Pedro e eu mesmo, pedia desculpas por algumas questões 

que considerava ―invasivas‖, da ―intimidade‖ (sobretudo a respeito da renda
102

), mas 

que ―[tinha] tenho que fazer, porque esse é o nosso instrumento‖.  

Um dos aspectos que chamou atenção no decorrer das entrevistas é a capacidade 

dos técnicos, sobretudo Débora, conferirem significado ao que era narrado. Lembro que, 

certa vez, me chamou especial atenção o modo como a interação se estabelecia em uma 

entrevista: na sala ao lado, Débora realizava a entrevista com um homem que, ao contar 

os eventos que ocorreram, tinha sua fala entrecortada por uma classificação ou 

nomeação conferida por ela. Quando o homem contava que a sua então companheira 

havia brigado com ele e o xingado na frente dos seus amigos, Débora dizia algo como: 

―ai você ficou envergonhado, ficou com raiva‖; ou enquanto ele narrava ―a minha 

mulher veio pra cima de mim, me batendo, aí eu...‖ ―você reagiu‖ – dizia ela. Ao agir 

assim, ela oferecia o frame das emoções, situações e mesmo dos sujeitos, algo que 

também se evidenciaria no próprio fazer nos/dos grupos. Aqui, mais uma vez, 

evidencia-se o forte entrecruzamento de emoções e administração, como indicado na 

introdução e no capítulo anterior.  

 Eventualmente, após encerrado o questionário e, portanto, ―quebrado o gelo‖, os 

homens costumam tirar dúvidas. Em geral, faziam relatos sobre ex-companheiras que 

não deixam ver os filhos, acessar documentos e outros objetos que não poderiam ser 

buscados na casa onde residiam juntos, além das queixas sobre os contatos que elas 

faziam, quase sempre interessadas em reatar o relacionamento e/ou acirrar o conflito. 

Por fim, ainda eram comuns os questionamentos sobre pensão e divisão de bens pós-

separação – algumas dessas situações já haviam sido apresentadas, mas de modo 

resumido, nas respostas ao questionário. 
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 É interessante notar que esta questão, em algumas situações, parecia ‗incomodar‘ os atendidos, mas 

por outras questões. Lembro um dos atendimentos em que o homem ficou com medo do valor atribuído 

na ficha de atendimento, pois temia que ―o juiz‖ pudesse tomar conhecimento do valor e, a partir de tal 

referência, calcular o desembolso de uma alta quantia como pensão – ele havia dito que ganhava cerca de 

R$ 800,00, e o Joca, se não me engano, disse que então lançaria ―entre um e dois salários mínimos‖, o 

valor referente no período. Preocupado com isso, questionou Joca, mas ele insistiu em sua classificação 

inicial. Ainda que outros atendidos não sejam claros com essa preocupação, a equipe, muita vezes, se 

antecipa e já revela que essa informação não será utilizada ―fora do SPH‖. A hesitação em dizer o valor 

dos rendimentos pela mesma razão também se mostrou nos primeiros encontros dos grupos.  
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 Em geral, é possível destacar duas ênfases nas respostas aos questionamentos 

indicados acima, também recorrentes na condução dos grupos e nas audiências que 

acompanhei: a aposta na cisão, no rompimento absoluto da relação (―segue a sua vida!‖, 

―esquece isso‖, ―vire a página‖, ―não atenda‖) e, caso isso não seja possível, na 

judicialização de qualquer coisa que possa produzir conflito
103

 (desde recomendações 

para fazer novas denúncias na DP, passando pela indicação que o sujeito deve tratar 

judicialmente a guarda/pensão, até a sugestão que salve as mensagens e ligações para 

uma futura comprovação judicial no caso de um homem relatar que estava sendo 

procurado pela denunciante etc.). Sobre a primeira solução, como lembrei no capítulo 

anterior, Mourão (2013) destaca que a própria Lei Maria da Penha apostaria na 

resolução do conflito através do fim da relação e de qualquer contato entre as partes. A 

lei, segundo ela, não valoriza o diálogo. Em relação à segunda, é possível indicar que o 

processo por violência doméstica nesses casos funcionaria como primeiro acionamento 

da justiça para a resolução de dinâmicas familiares, podendo vir, em seguida, divórcios, 

partilha de bens e guarda de filhos etc. Nesse sentido, ela representaria a primeira ação 

de uma sequência de interpelações realizadas com recurso ao sistema de segurança e 

justiça. 

 Encerrado esse primeiro momento, o homem está encaminhado para o grupo. 

Em situações normais, não há qualquer novo contato até que o primeiro encontro se dê. 

Como forma de apresentação dos grupos, após o exame da ficha de atendimento, trago 

uma descrição geral da sequência dos encontros, mas que, de fato, era atualizada sem 

grandes alterações conforme cada grupo – indicarei as pequenas fugas desse 

ordenamento que não é prescrito formalmente, mas executado na prática, sempre que se 

fizer necessário. 

 

Ficha de inscrição 

 

Assim como explorado com outras modalidades de fichas e documentos 

examinados no capítulo anterior, desejo ressaltar alguns aspectos que revelam 

determinadas compreensões ou enquadramentos em torno da violência doméstica contra 

a mulher a partir da ficha de atendimento
104

. Essa ficha tem um cabeçalho com a 
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 O que poderia significar, em diversos casos, a criação ou a antecipação desse mesmo conflito que se 

procurava evitar com a judicialização. 
104

 Também chamada, no cotidiano, de ―ficha de entrevista‖, ―questionário‖ e ―questionário de 

entrevista‖.  



89 

 

insígnia da Prefeitura Municipal e a hierarquia que vai até o SPH, seguida por seu título, 

―FICHA DE ATENDIMENTO‖, data, nº da ficha (conferido no SPH), do processo e 

origem (nos casos em que os sujeitos não foram encaminhados pelo JVD, apenas a 

origem era preenchida), itens que já estavam presentes na capa da pasta
105

, onde a ficha 

fica guardada. Mais do que registrá-la na estrutura municipal, a inclusão dessas 

informações, como discutido no capítulo anterior, tem por efeito basicamente a 

legitimação do documento produzido, não havendo, em princípio, aparente finalidade 

instrumental ou administrativa para a sua nova inclusão na ficha.  

Após essa apresentação (ou oficialização), há um bloco inicial sem título, 

reunindo informações tais como nome, data de nascimento e idade, nacionalidade, 

naturalidade, cor/raça, religião, estado civil, endereço atual, com indicação do destrito e 

telefones (residencial, celular e ―recado‖). Além dessas informações, há uma pergunta 

que questiona se possui documentos
106

 ou se é ―deficiente‖, além do nome da mulher, 

idade e o grau de parentesco entre eles. 

Ainda que este bloco seja usual em diferentes instâncias de atendimento ao 

público, estatais ou não, chamo atenção para o questionamento a respeito do 

―parentesco‖ entre vítima e autor, restringindo o fenômeno da violência doméstica e 

familiar contra a mulher a relações familiares e, mais precisamente, às opções 

indicadas: ―esposa, namorada, companheira, mãe, filha e outros‖. Ainda que a opção 

―outros‖ possa abrir a possilidade de distintas relações de parentesco, a nomeação 

daquelas indica possibilidades e legitimidades diferentes. Do mesmo modo, em muitas 

situações que observei, inclusive em diferentes eventos públicos dedicados ao tema, ao 

exemplificarem o sujeito protegido pela Maria da Penha, os ―outros‖ referiam-se, 

quando muito, a ―tias‖, ―sobrinhas‖ ou ―empregadas domésticas‖
107

. Contudo, um caso 

em que eu mesmo realizei a entrevista revela um pouco das dificuldades desses 
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 Examinada no capítulo anterior. 
106

 A ficha de atendimento era alvo de críticas de Pedro que, algumas vezes, revelou o interesse em 

modificá-la – eu, inclusive, compartilhei as fichas, formulários e questionários adotados pelo SerH como 

um meio de oferecer mais um subsídio às mudanças que ele pretendia fazer. Contava que as questões 

sobre saúde tinham relação com uma ex-funcionária do SPH, que possuia interesse nessas informações. 

Do mesmo modo, as perguntas sobre o distrito em que vive e sobre os documentos que possui, segundo 

ele, tinham relação com um período da gestão do município em que se preconizava determinado 

―descentramento‖ da vida na cidade e procurava saber sobre a existência/posse de documentos pelos 

munícipes. Ambas as questões já não tinham mais as ―razões‖ que fundamentaram a sua inclusão, 

portanto, Pedro reivindicava, entre outras coisas, sua supressão. 
107

 Para isso, acredito que o caso que envolveu a denúncia e julgamento do ator Dado Dolabella, acusado 

pela atriz Luana Piovani e pela camareira Esmeralda de Souza de tê-las agredido no marco da Lei Maria 

da Penha desempenhou um papel central para a ampliação do horizonte interpretativo e imagético dessa 

legislação. Após uma controvérsia, que se tornou pública, em torno da aplicação ou não da lei, ele foi 

condenado a dois anos e oito meses em regime aberto. 
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enquadramentos. Tratava-se de um caso de violência em que ―uma amante‖ denunciou 

o ―seu amante‖ à polícia. Mais do que a inexistência de uma opção nesse campo, o 

restante do formulário, perguntando sobre ―composição familiar‖, ―tempo de 

convivência‖, ―se estão separados‖ e ―há quanto tempo‖, sobre a convivência 

doméstica-residencial etc., produziam determinado desconforto e incitavam a uma série 

de arranjos para que se pudesse concluir o preenchimento do instrumento até o fim. 

Formulado com uma perspectiva específica sobre relação, casamento, família e 

violência, o instrumento claramente não dava conta de alguns elementos que escapavam 

disso, como no caso da vítima ser ―uma amante‖. 

O segundo bloco, agregado pelo título ―situação profissional‖, questiona se o 

sujeito trabalha e se o vínculo é formal ou informal, qual sua ocupação, a renda 

(dividida em cinco faixas de salário mínimo, iniciadas em ―até 1 SM‖ a ―Acima de 5 

SM‖), se recebe algum benefício social (e qual) e sua escolaridade (com oito opções que 

vão de ―sem escolaridade‖ a ―ensino superior completo‖). Ainda que sempre seja 

possível indicar a diversidade de clientela, a grande maioria dos atendidos pode ser 

identificada como sendo de camadas populares. Através de uma observação não 

sistemática das fichas e das observações oriundas do trabalho de campo, é possível 

inferir que a maioria não concluiu o Ensino Médio e desempenha ―profissões não 

qualificadas‖ no mercado de trabalho. Além desses, é oportuno destacar que muitos 

possuem seus pequenos empreendimentos comerciais, que vão desde barraca de camelô 

a botequins de bairro. Retornando à ficha de atendimento, vale notar que as próprias 

faixas mais altas de renda e escolaridade, respectivamente, 5 salários mínimos e Ensino 

Superior Completo, indicam a origem social dos sujeitos que participam desses grupos, 

podendo estar a ausência de faixas mais altas relacionada à falta de perspectiva de que o 

público a ser atendido possa estar entre elas.   

A ―composição familiar‖, terceiro bloco, tem início com a indicação de cinco 

linhas seguidas nas quais são preenchidos os nomes dos filhos, com um campo, ao lado 

delas, para indicar a ―idade‖ do mesmo. Após a listagem, há a disposição de três opções 

a serem assinaladas: ―filhos do casal‖, ―filhos dele‖ e ―filhos dela‖. Nesse sentido, 

chamo atenção para o reconhecimento de múltiplas formas ou formatos familiares nessa 

ficha, representativos do próprio público que acessa a instituição. Ainda que possa 

parecer um aspecto banal, essa informação é relevante para refletir se não tanto sobre as 

transformações e múltiplas conjugações de ―famílias‖, ao menos sobre determinada 

incorporação ao domínio do plausível e do habitual desses formatos na operação estatal. 
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Nesse sentido, sua inclusão revela que aquilo que em momento anterior poderia surgir 

como fato mais raro ou extraordinário encontra-se relativamente acomodado e fixado 

nesses dispositivos. Ainda nesse bloco, é questionado se os filhos possuem registros de 

documentos e se estudam, encerrando o escrutínio das dinâmicas e composições 

familiares.  

Com uma única pergunta, o bloco seguinte, ―condições de moradia‖, oferece as 

seguintes opções para o ―tipo de moradia‖: ―própria‖, ―alugada‖, ―agregada‖, ―posse‖ e 

―cedida‖. O quinto bloco, ―Relacionamento Sócio-Familiar‖, dedica-se a conhecer o 

casal que viveu a situação de violência e alguns aspectos da família de origem do 

homem, que será aprofundado adiante. Inicia-se questionando o ―tempo de convivência 

do casal‖, supondo que se trata, portanto, de um casal e, mais que isso, de um casal que 

tem (ou teve) uma ―convivência‖. Ainda que conviver não signifique, necessariamente, 

coabitação, vale destacar que os usos cotidianos desse termo se referem a relações mais 

prolongadas, contínuas ou duradouras. Lembro aqui novamente o ―o caso de 

infidelidade‖ em que o sujeito teve dificuldades em tratar essa relação como 

―convivência‖. Seguindo a ficha, há o questionamento sobre se ―estão separados no 

momento‖, informação completada pela pergunta ―quanto tempo‖, no caso da primeira 

resposta ser afirmativa, revelando que esta é uma opção a ser considerada após essas 

violências. E, continuando, há a indicação aos ―tipos de violência‖ a serem precisados, 

cujas alternativas acompanham o que está definido na Lei Maria da Penha – 

―psicológica‖, ―física‖, ―sexual‖, ―patrimonial‖ e ―moral‖ – cristalizando a imagem da 

violência tal como estabelecida pela lei.  

Ainda nesse bloco, ao questionar se o sujeito ―já viveu outro relacionamento em 

que a violência estava presente‖, com as opções de resposta ―sim‖ e ―não‖, é possível 

que se esteja acionando outra imagem recorrente: a do agressor contumaz, aquele com 

grandes chances de agir do mesmo modo em todas as suas relações, voltando a ser autor 

de violência doméstica independente de contextos e interações. Seguindo nos 

questionamentos trazidos na ficha, evidenciando debates já explorados por, entre outros, 

Soares; Soares; Carneiro (1996) e Soares (1999), emerge a relação amplamente 

compartilhada entre violência doméstica e uso de drogas e/ou álcool. Ainda que a 

pergunta não seja feita diretamente àquele que deve responde-la – ―Algum membro da 

família usa álcool/drogas? (1) sim (2) não‖ e ―Quem e qual tipo de droga?‖ – pelas 

perguntas anteriores no mesmo bloco e, considerando a estratégia de perguntas 

amplamente conhecida para indagações ―mais pessoais‖ ou ―delicadas‖, é possível 
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supor que estas perguntas (também) eram direcionadas a saber sobre o homem 

atendido
108

.  Muitas vezes, inclusive, a despeito da negativa ou ainda do silêncio sobre 

sua experiência, Débora e Pedro perguntavam diretamente ao sujeito, se ele usa ou se já 

usou álcool ou drogas. Não obstante isso, mais uma vez, vale ressaltar que a própria 

existência de uma pergunta com essa temática já (re) constitui a relação entre o uso 

dessas substâncias e a violência em questão
109

. 

O próximo bloco, ―saúde‖, produz informações acerca da existência de algum 

―problema de saúde‖ com o sujeito e, em seguida, ―na família‖, indicando uma vez mais 

certo esforço de controle e exame não apenas do sujeito, mas de toda a sua família, 

incluindo ainda a pergunta ―Quem e quais problemas de saúde?‖. 

O conjunto de questões reunidas a partir do título ―Família de origem‖, foco do 

bloco que segue o anterior, inicia-se com o questionamento sobre a ―situação conjugal 

dos pais‖ (com as opções: ―casados‖, ―separados/divorciados‖, ―nunca viveram juntos‖ 

e ―não foi criado pelos pais‖), passando pelo exame do nível de ―conflito‖ existente 

nessa ―família de origem‖. Questiona-se a respeito do ―convívio entre os pais‖ e o 

―convívio com os irmãos‖, indicando, nos dois casos, ―conflituoso‖, ―harmonioso‖ e 

―hamornioso em parte‖ como as três únicas opções disponíveis. Se acima destaquei o 

acionamento da relação entre álcool &drogas e violência doméstica, aqui se trata de 

outra associação comum para a identificação do perfil do agressor e/ou das causas da 

violência doméstica: ―criação em um lar violento‖, ―a existência de muitos conflitos‖, 

―ausência de carinho, amor‖ etc. 

 Dando continuidade a essa perspectiva, há um bloco de questões cujo título é 

―na infância‖. Aqui essas elaborações ganham ainda mais nitidez, dado que as quatro 

questões que compõem esse conjunto procuram estabelecer contatos anteriores com essa 

modalidade de violência. A primeira questão, oferecendo sim ou não como respostas, é 

se ―Presenciou agressões à mãe ou irmãos?‖. Em seguida, questiona a respeito de  
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 João Carlos, avaliando o questionário, criticava essa questão pois duvidava que o sujeito, no caso de 

uso de drogas, fosse revelar seu consumo.  
109

 A respeito dessa relação, é interessante retomar as reflexões de Soares; Soares; Carneiro (1996, p. 88) 

sobre a composição da, não coincidentemente, ―ficha de atendimento‖ das DEAMs: ―Sabemos que a 

associação entre o uso de bebidas e a agressão doméstica não é, de forma alguma, estranha ao repertório 

das narrativas sobre a violência. Se as fichas de atendimento das DEAMs apontam uma provável relação 

de casualidade entre um fato e outro, o imagnário sobre os efeitos da bebida expressa-se também, muitas 

vezes, na própria construção dos relatos através dos quais a vítima elabora e compreende a experiência 

por que passou ou vem passando‖. Tais aspectos, como poderá ser visto ainda nesse capítulo, reverberam 

na realização de um encontro destinado a esse fim, como na retomada destas questões quando do 

encerramento dos grupos. Além disso, no capítulo 04, discuto a narrativa de um participante que 

identifica o consumo de álcool como razão da violência praticada.  
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―qual‖, oferecendo três opções, ―psicológica‖, ―física‖ e ―sexual‖, e sobre ―quem 

praticou‖. Essas perguntas e opções de resposta se repetem, mas direcionadas a ele 

mesmo: ―sofreu algum tipo de violência?‖, ―qual?‖ e ―quem praticou?‖. A partir de tais 

questões, reafirma-se, como indiquei acima, outro conhecimento relativamente 

difundido em torno das imagens dos autores de violência doméstica
110

: a existência de 

algum ―trauma‖, ―distúrbio‖ ou ―desvio‖ familiar, oriundo de experiência (s) como 

vítima ou espectador de violência (s), em geral, no período chamado de ―primeira 

infância‖, como elemento fundamental à conversão do sujeito em ―agressor‖. Assim 

como indiquei com o consumo de álcool e drogas, tais compreensões também resultam 

em dinâmicas específicas na condução dos grupos que, como naquele caso, tratarei 

adiante.  

 O penúltimo bloco, o último com questões, cujo título é ―Atualmente‖, inicia-se 

perguntando ―você [se] responsabiliza pela violência ocorrida?‖, dando três opções, 

―sim‖, ―não‖ e ―parcialmente‖, e concluindo com ―Por que‖ e uma linha em branco a 

ser preenchida
111

. Aqui chamo atenção para a utilização do verbo ―responsabilizar‖ para 

a questão, selecionado, não apenas como forma de se adequar à linguagem dessas ações, 

mas também como modo de suavizar uma pergunta que, em uso cotidiano, também é 

lida como elaboração em torno do ―assumir‖. Em seguida, questionava-se ―o que te 

motivou a usar violência?‖, com seis opções definidas de respostas, mais o campo 

―outros‖: ―raiva‖, ―ciúmes‖, ―traição‖, ―cultura/costume‖, ―temperamento‖ e ―perda de 

controle‖. Ainda que a leitura possa ter sido feita considerando as respostas mais 

comuns, vale considerar que a existência dessas opções e a leitura das mesmas quando 

da aplicação desse instrumento, pode tornar e/ou implicar na crença que esses motivos 

sejam mais autorizados, legítimos ou plausíveis para aquelas situações. Tais aspectos 

reportam a elaborações clássicas, como as de Durkheim e Mauss (1981), em torno do 

papel das classificações sociais não apenas como nomeador/definidor (instrumental) de 
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 Tais discursos e elaborações, ainda que com modulações distintas, também foram observados por 

Lowenkron (2012) em torno da definição da figura do ―pedófilo‖. 
111

 Como pude verificar a partir de outras iniciativas, essa é uma pergunta usual de diversos serviços, pois 

ela é considerada como um meio eficaz/inrteressante para pensar temas como melhoria, avaliações, 

responsabilização, entre outros, que se desenvolveram (teriam se desenvolvido) ao longo das ações. Uma 

pergunta dessas seria aplicada na entrada do sujeito, quando adere o serviço, sendo replicada, do mesmo 

modo, na conclusão do mesmo. 
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―coisas‖, mas, fundamentalmente, como constituidor de ―coisas‖, de diferenças e de 

relações
112

.  

 Além desses aspectos, vale frisar que os homens agressores, segundo aquelas 

opções, cometeriam violências fundamentalmente remetidos a uma ordem de 

sentimentos relacionadas a situações de contrariedade e a dinâmicas supostamente 

contextuais (como em situações de ―perda de controle‖, ―raiva‖, ―ciúmes‖ ou ―traição‖), 

a traços de sua personalidade (ou, como apresentado, por seu ―temperamento‖), e, por 

fim, por questões sociais/sociológicas (como em ―cultura/costume‖). A despeito desse 

leque de opções, chamo atenção para a exclusividade de respostas no primeiro bloco, 

com grande concentração em ―perda de controle‖ que, quando não era a única opção 

indicada, acompanhava ―raiva‖, ―ciúmes‖ e ―traição‖.  

 Ainda no penúltimo bloco, há o item ―Existem outros Registros de 

Ocorrência/Processos‖, com as opções de ―sim‖ e ―não‖, solicitando que, caso a 

resposta fosse afirmativa, indicasse ―quantos‖. Com o complemento de ―E na família‖, 

―sim‖ ou ―não‖, e ―quem‖, procurava-se conhecer outras manifestações dessa violência 

para além daquela relação dele, mas também, pela ausência de uma delimitação, poderia 

ser evocado outros casos no interior da família. E concluia com ―Já vivenciou outras 

situações de violência?‖, ―sim‖ ou ―não‖ e ―com quem‖. Essas últimas questões voltam 

a ponderações que indiquei acima: a existência de certa imagem difusa em torno do 

perfil reincidente/violento do homem e a disposição de exame, a partir da família, do 

próprio sujeito – visto que, nesse caso, a questão não se relaciona a uma suposta chave 

de acesso ou controle da família, como poderia ser postulado seguindo uma ampla 

tradição de estudos, mas mais como forma de apreender as possíveis origens do 

comportamento ―agressivo‖ ou ―violento‖ daquele sujeito. 

O último bloco, na verdade, era um campo aberto, com três linhas em branco, 

destinadas a um resumo do caso. Com o título de ―Comentários – Síntese da Agressão 

(Fato)‖ nem sempre era preenchido, mas, quando preenchido, guardava algumas 

características em comum: além da linguagem que, em maior ou menor grau, parece 

procurar se adequar a um tom burocrático, rígido, frio, característico do esforço em se 

produzir como documento legítimo e eficaz, algumas informações se repetiam ao longo 

deles, o que evidenciaria que essas informações podem ser consideradas mais relevantes 
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 Em torno de tais elaborações, do mesmo modo, e pensando as classificações sociais, a moralização de 

sujeitos e seus comportamentos, a demarcação de hierarquias sociais e a atuação do Estado, também é 

possível relacionar tais elementos com as discussões desenvolvidas por Butler (2003) e Herzfeld (1992).  
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na administração desses sujeitos e/ou de seus conflitos (descrição do ―fato‖, o status da 

relação com a vítima no momento, tempo que mantiveram de relação
113

, a presença ou 

ausência de filhos e, se foi preso, o tempo que esteve privado da liberdade).  

―Informou que o fato se deu por conta da descoberta de uma relação extraconjugal à 

época em que estavam juntos. Camila foi à sua casa e discutiu com a mãe de 

Washington. Este, quando chegou, a empurrou. Como ela voltou, deu um tapa em seu 

rosto fazendo-a cair. Foi orientado sobre o funcionamento do grupo e foi inserido na 

lista de espera.‖ 

 

―Otacílio veio encaminhado do II Conselho Tutelar, em busca de orientação quanto a 

guarda e regulamentação de visitas de seu filho Mateus, de 11 meses. Relata estar 

separado da mãe de Mateus, por ela ser alcoólatra, irresponsável e "barraqueira". Soube 

pelo CT, de que ela fez um RO de ameaça contra ele, desde então não foi informado 

pelas autoridades referente ao fato.  

Concordou que Gilmara participe do SAM e ele confirmou a participação no grupo 

reflexivo em 2014 SP Homen.‖ 

 

―Carlos alegou que não sabe porquê foi acusado. Relatou que não mantém contato com 

Maira e que soube, através de amigos, que ela se envolvera em uma briga e o acusara 

injustamente. Foi orientado que comunicação falsa de um crime é crime. Decidiu 

participar do GR aqui no Fórum dia 28/08/13 às 10h.‖ 

 

―Obs. O suposto autor do fato não assume os fatos narrados pela suposta vítima.‖ 

 

―Informa o entrevistado que a suposta vítima por não aceitar a separação fica 

inventando fatos para prejudicá-lo.‖ 

 

―Sr Olavo se queixou de não ter havido uma investigação sobre os fatos. Afirmou que a 

sua ex-companheira provocou toda a situação para ficar com sua casa. Hoje ele não 

habita mais no local. Aceitou participar do GR, pois tem interesse em terminar logo este 

imbróglio. Foi informado sobre o funcionamento do grupo e foi inserido na lista de 

espera. Se comprometeu em fornecer o telefone para posterior contato.‖ 

 

―Obs. A suposta vítima saiu com o carro do suposto autor sem a permissão do mesmo. 

Durante a discussão o autor empurrou a suposta vítima que bateu com a cabeça no 

muro.‖ 

 

―Relata convívio com Maria durante 23 anos, tiveram 03 filhos e refere ameaça por 

descobrir que Maria estava o traindo há cerca de 02 anos. Ficou preso durante 03 meses 

em Bangu‖. 

 

―O sr. Felipe afirma agressão mútua, onde quem iniciou foi Alessandra com quem 

conviveu 3 anos, estando separados há 1 ano e 3 meses. Refere ela não aceitar o fim de 

relacionamento. Ele fez o R.O contra ela por ter ficado bem machucado, fez boletim de 

atendimento médico confirmou participação nos grupos reflexivos aguarda contato para 

julho/2013‖. 

 

―Renato alegou que as ofensas proferidas foram mútuas e ocorreram, segundo ele, 

porque sua ex-companheira não respeita a decisão judicial sobre a regulamentação da 

―visita‖ paterna. Ele foi orientado sobre o funcionamento do grupo e participação do GR 

VIII‖. 
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 Já nesse instante, como poderá ser visto, parece haver uma determinada moralização das mulheres 

vítimas nas falas desses homens, dado os fragmentos de fala retidos pela equipe quando redigem essas 

sínteses. Esse tema se repetirá ao longo dos grupos, sendo alvo da anáise aqui empreendida mais à frente.  
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Por fim, uma linha para a assinatura do ―técnico responsável‖ pelo atendimento, 

devidamente acompanhada de seu carimbo que, de forma similar ao efeito da insígnia e 

das informações sobre a prefeitura, tornava aquela ficha um documento. Além desses 

itens formais, outras poucas informações adensavam a mesma. No formato anotação 

com lápis ou caneta, ou ainda papel grampeado, poderiam ser registradas informações 

sobre se o sujeito ficou preso e, em caso, positivo, por quanto tempo. 

 

Sobre os encontros 

 

O primeiro encontro é destinado às apresentações, ao estabelecimento do 

contrato de convivência e do levantamento temático. A ―rodada de apresentações‖ é 

feita de modo que todos os homens façam a narrativa sobre o evento que deu origem ao 

processo, tema que tratarei com maior atenção nos próximos capítulos
114

. Alguns são 

mais detalhistas, outros economizam todo tipo de informação; há aqueles que, para 

contar sobre a situação, produzem uma ‗contextualização sócio-histórica do casal‘ – 

―ela sempre foi ciumenta‖, ―a mãe dela sempre implicou comigo‖, ―aquilo já estava me 

incomodando fazia um tempo‖ – conduzindo a uma justificativa/interpretação das 

motivações para que o evento tenha ocorrido; outros negam qualquer situação de 

violência, creditando o comportamento da mulher como ―tentativa de vingança‖, 

―interesse no dinheiro‖ ou ainda ―não entendo (endo) porque...‖; há, ainda, os que 

revelam terem agredido a namorada/esposa/companheira, seja por terem ―perdido a 

cabeça‖ ou ainda sem apresentar as razões; alguns homens revelam-se ―arrependidos‖ e 

outros se dizem ―injustiçados‖. 

Ao longo das apresentações, assim como ocorre nas entrevistas, é questionado se 

os homens possuem algum contato com a mulher e, imediatamente, verifica-se mais 

uma vez se o sujeito possui medida protetiva. Em diversas situações, alguns homens não 

sabiam responder isso, revelando que, na condução desses processos, nem sempre as 

partes envolvidas tomam conhecimento das próprias determinações que então deveriam 
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 É importante frisar que esta concepção – ―o evento que deu origem ao processo‖ – deve ser 

desnaturalizada. Se para a maior parte dos atendidos e para equipe é possível identificar, recortar ou 

definir um evento, esse entendimento pode não ser compartilhado por outros atores. Esses, por outro lado, 

podem tomar um evento não como tal, mas como um processo, parte de uma sequência de situações, 

construindo leituras distintas sobre a relação entre os sujeitos, o(s) evento(s) e a própria violência 

doméstica. Falar em ―evento‖, ―processo‖, ―situação de violência‖, entre outros modos, é, portanto, um 

elemento nevrálgico no interior dessa temática, pois revela a própria concepção desses atos e relações. 

Além disso, participantes que não identificam qualquer situação ou evento, tendo em vista que, inclusive, 

apresentam-se inocentes e, portanto, injustiçados com a denúncia e consequente processo judicial. 
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passar a seguir. Na maior parte dos relatos, o desenrolar era quase o mesmo: caso o 

sujeito confirmasse que possui contato e medida protetiva, uma longa explanação era 

feita sobre o ―risco‖ que corria, isto é, as suas ―chances de ser preso‖, e sobre a 

necessidade de ter um intermediário, caso o contato se desse em razão de ―pegar filho 

no fim de semana‖. A manutenção de qualquer contato, excetuando aqueles que 

envolvessem a guarda de filhos, era desvalorizada e questionada, contrapondo-se aos 

elogios quando se revelava a ausência de qualquer relação com a mulher.  

Nos relatos feitos que revelam a permanência de contatos em razão de filhos em 

comum e/ou a existência de conflitos na condução de suas relações, há uma série de 

recomendações que, quase sempre, culminam na reafirmação da importância de 

―regularizar a situação‖, ―estabelecer a guarda direitinho‖, ―evitar novos problemas‖ 

etc. Como disse acima, a indicação da judicialização da relação é anunciada como a 

―melhor forma de resolver‖ os problemas existentes e também de ―prevenir‖ que outros 

surjam.  

Concluída a apresentação dos sujeitos, o relato da situação que culminou na 

denúncia e essa espécie de síntese do status atual da (não) relação, é solicitado que eles 

respondam o que ―esperam do grupo‖. Em geral, os homens são unânimes em dizer que 

estão ali para ―aprender‖, ―trocar experiências‖ e ―melhorar‖, mas outros ainda dizem 

―não espero nada‖ ou ―tô aqui obedecendo a decisão do juiz‖. 

Após isso, Pedro, que conduziu todos os primeiros encontros dos grupos que 

acompanhei de modo contínuo, propunha uma brincadeira ―para ver quem tem boa 

memória‖, ―quem tinha gravado o nome do outro‖. A brincadeira em si, o seu conteúdo, 

não traz material para essa etnografia. Contudo, ela é reveladora de uma preocupação 

em ―quebrar gelo‖, criando um ambiente mais coloquial, menos hierárquico ou 

burocrático, algo considerado importante pela equipe e que se coaduna à concepção 

difusa de que é importante que os ―homens se abram‖, sendo esse um passo 

fundamental para o sucesso dessas ações
115

.  
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 Ainda quando eu atuava no SerH, pude acompanhar o encontro de um grupo reflexivo realizado por 

uma ONG em Minas Gerais. Justificando a partir de sua ―orientação feminista‖, os facilitadores do grupo 

não deveriam – e pareciam fazer com competência – manter qualquer grau de proximidade com os 

atendidos (desde qualquer gesto/atenção de atenção carinho, como dar beijos no rosto/apertos de mãos, a 

assumir posturas menos rígidas – como sorrir em situações de piadas). Lembro que isso chamou a minha 

atenção e do meu colega que também atuava no SerH que, quando retornamos, brincou ressaltando as 

diferenças. Assim como o SerH, a perspectiva assumida pelo SPH valoriza a proximidade, a empatia 

como uma estratégia do próprio fazer. Outras diferenças entre estes dois modos de encarar revela-se na 

expectativa da relação entre os homens: enquanto o SPH e o SerH liam a integração dos homens, a 

―formação de amizades‖, como sinais do próprio sucesso do grupo, a organização mineira considerava 

que isso poderia impedir a eficácia do trabalho, e, portanto, era desencorajado por eles.  
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Encerrada esta parte, tem início a elaboração do contrato de convivência e do 

levantamento temático. Esses são os termos adotados por diversas outras ações que 

possuem a mesma finalidade e público (reflexão com homens envolvidos em situações 

de violência doméstica e de gênero). O primeiro, como se pode antecipar pelo título, 

refere-se à produção de uma série de regras e compromissos que devem ser cumpridos 

pela equipe e pelos homens. Em geral, os mesmos se repetem em todos os grupos: 

―pacto de não agressão física ou verbal‖, ―respeito a fala do outro‖, ―tolerância de 15 

minutos para atraso‖, ―celular no silencioso ou desligado‖, ―sigilo das informações‖. O 

segundo, por outro lado, refere-se ao levantamento das temáticas que serão discutidas 

nos oito encontros: ―Lei Maria da Penha‖, ―gênero‖ ou ―relações entre gêneros‖, 

―criação/educação dos filhos‖ ou ―paternidade‖, ―saúde do homem‖, ―masculinidades‖ 

emergiam nos grupos; mais lateralmente, também eram colocados ―violência 

intrafamiliar‖, ―como é que fica a relação na separação?‖, ―a garantia de direitos do 

cidadão, para além da Lei Maria da Penha‖, entre outros. Esses dois itens, pactuados 

pelos grupos, são escritos em uma folha de papel pardo colada na parede que, ao 

término do debate, é assinada por todos os participantes. 

Como Pedro disse a um dos grupos, a assinatura tem um ―simbolismo‖, pois 

aqueles pontos foram ―construídos por todos‖, ―vocês [os homens] poderiam chegar 

aqui e já estar tudo pronto, mas não... nós construímos juntos‖. Essa apresentação é 

indicativa da importância que essas atividades e os instrumentos produzidos a partir 

delas possuem. Mais que o fim declarado, sua relevância está nos discursos que se 

produzem a respeito dessas criações. Ao ressaltar esse caráter ―democrático‖, 

―participativo‖ e ―aberto‖ de tais elaborações do grupo, há a incitação à criação de uma 

espécie de empatia e sentimento de pertencimento que poderia resultar no engajamento 

ativo deles nos encontros. Tratar-se-ia de uma equação direta: eles produzem, eles se 

envolvem, eles se comprometem, se sentem parte e, por fim, são participativos/ativos. 

Tal comportamento almejado em diversos momentos do trabalho de campo foi 

ressaltado nas falas e comentários dos técnicos, revelando-se indicador vital à avaliação 

positiva do andamento dos grupos e do tipo de atuação que desenvolvem.  

Além deste ―protagonismo‖, essas ações operam, ao mesmo tempo, com alguns 

dos sentidos de responsabilização, tema que gravita ao redor das atividades 

empreendidas pelos grupos. Em um espaço de formação e debate sobre esse tipo de 

atuação que pude acompanhar, por exemplo, a ideia de estabelecer um contrato foi 

valorizada por estar referenciada ao cotidiano desses homens e a elementos que se 
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considera que sejam importantes na elaboração de suas masculinidades. Como certa vez 

foi exemplificado, ―assinar contrato de trabalho, de aluguel e de negócios são aspectos 

presentes e valorizados na vida dos homens a que se destinam os grupos‖. O pano de 

fundo aqui é a crença na incorporação de elementos identificados como constitutivos ao 

―tornar-se homem‖, ao exercício e aprendizado das masculinidades, sobretudo àquela 

identificada como ―problemática‖ ou ―hegemônica‖
116

. 

A discussão ou proposição dos itens para esses tópicos ocorre entre períodos de 

silêncio. Isso se dava, não só pelo clima ainda desconfortável, pelo desconhecimento de 

todos entre si, mas por não compreenderem bem o que exatamente era aquilo. Além 

disso, ainda se deve considerar o contexto para a participação dos homens nesses grupos 

(cumprindo medida judicial) e a própria temática (violência doméstica) como elementos 

que trazem mais um ruído na possibilidade de construção de uma comunicação direta. O 

contrato de convivência é assim apresentado, por Débora, em um dos grupos: 

O Pedro sempre fala, que é o nosso coordenador, alguns conhecem, outros não, eu vou 

repetir as palavras dele da seguinte forma: se eu chegar pra vocês e falar assim ―olha, 

vambora combinar um churrasco, fazer um churrasco num sábado desse qualquer?‖ 

Cada um traz alguma coisa, cada um leva uma coisa, um traz uma carne... enfim... se a 

gente não combinar nada, só falar vamos fazer um churrasco, cada um disser que ia 

trazer, chega no dia, todo mundo trouxe só o carvão, cadê a carne pra gente fazer o 

churrasco? Ninguém trouxe nenhuma bebida, então nós não combinamos e ai nós temos 

que combinar o que cada um vai trazer pra poder ficar certo, um traz uma carne, outro 

traz o churrasco, outro traz uma carne, o outro traz uma cerveja, tem gente que gosta de 

cerveja, e tem gente que não gosta, o outro traz a água, enfim, né, cada um traz alguma 

coisa. E ai nós temos que ter esse contrato de convivência aqui também...‖ 

 

Um aspecto interessante a respeito do contrato de convivência e que ilumina as 

diferentes perspectivas em torno do mesmo refere-se à tentativa de alguns dos seus 

participantes a questionarem a quantidade de grupos e o horário que são realizados 

(horário comercial), apresentando compromissos laborais como razão de suas 

ponderações. Esses questionamentos são imediatamente respondidos com o 

esclarecimento de que estes seriam pontos em que não se pode negociar, não por eles, 

mas porque assim ―é definido pela Justiça‖, ―pelo juiz‖ ou ainda pelo ―TJ‖ (Tribunal de 

Justiça). Como Joca destaca com regularidade: ―manda quem pode, obedece quem tem 

juízo‖
117

. 

Os silêncios e as hesitações iniciais com relação ao levantamento temático se 

dão por outras razões além daquelas apresentadas acima. Se é possível inferir que as 

regras estabelecidas com o contrato de convivência são mais simples, pois podem 
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reproduzir padrões de outros espaços – como escolas, trabalhos, espaços religiosos, de 

formação e capacitação profissional etc., o levantamento temático, no entanto, não deve 

ser uma das experiências mais usualmente compartilhadas. A pergunta sobre ―quais 

temas vocês gostariam de conversar?‖ não suscita, na maior parte dos homens, 

disposição ou abertura para colocar suas demandas, curiosidade e desejos de ―modo 

franco e objetivo‖, pois ela de algum modo pressupõe um entendimento sobre o 

funcionamento desses grupos e sobre o próprio debate a respeito da violência doméstica 

e/ou elaborações de gêneros. Isso fica evidente no esforço da equipe em conduzir e 

orientar o grupo ao sugerir algumas temáticas evidentemente mais estranhas a respeito 

dos seus cotidianos tais como ―saúde do homem‖, ―paternidade responsável/alienação 

parental‖ ou ―violência intrafamiliar‖.  

É interessante notar que após o silêncio inicial e de um reconhecimento de que 

esta poderia ser a primeira possibilidade de diálogo mais aberto em torno da questão 

(considerando as suas falas iniciais que diziam que ―ninguém me ouviu‖ ou ―foram logo 

me acusando, não me deixaram falar‖), os homens então iniciam narrativas sobre 

situações que vivenciam ou vivenciariam, instauradoras de um conflito que hoje 

administram (e pelo qual são administrados) ali. Trata-se de uma das primeiras 

manifestações de uma modalidade comum de troca ao longo dos encontros: o 

compartilhamento de experiências e a indicação de aconselhamentos pela equipe
118

. Do 

mesmo modo, chamo atenção para determinado trabalho de enquadramento realizado 

por Pedro, que conduzia esse grupo:  

Compósito 01 

Pedro: O que vocês gostariam de falar? A ideia é incluir vocês na construção desses 

encontros. Nós fazemos parte dessa produção. Podem ver aqui as folhas que estão em 

branco... [mostrando a folha de papel pardo afixada na parede]. Então, quais seriam os 

temas que vocês gostariam de falar nesses encontros que estão por vir? 

Cláudio pergunta se pode falar e começa: Tem muita coisa que acontece e que a gente 

não tá a par da situação. No meu caso, por exemplo, a separação e tudo mais... Mas não 

saí de casa ainda, a gente ainda não dividiu as coisas... Ela trabalhava fora de casa, mas 

agora ela largou o trabalho pra ficar em casa... eu continuo normal, tudo certo, 

[garantindo a] alimentação...‖. Ele continua contando que estão separados, moram na 

mesma casa, informa sobre a existência de uma divisão de andares, mas que ainda não 

dividiram ―as coisas‖. Narra que, um dia, ligaram para ele contando que a ex-esposa 

―estava tomando umas na praça‖. Contou que fechou o bar, ele é o dono, e foi ―verificar 

a situação‖. Seus filhos ―estavam em casa sozinhos, vendo tevê, duas da madrugada‖. 

Concluiu dizendo que a situação ―não pode ficar como está‖, e que precisa de ―uma 

orientação para saber como proceder‖, se procura o conselho tutelar, ―se entro com uma 

ação contra ela‖, pois ―as crianças à noite tem que tá acompanhadas, né, sei lá o que 

acontece?‖. E conclui: ―Não quero botar ela pra fora de casa, porque ela tem o direito 

dela‖. 
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Pedro sugere que Joca ―passe as recomendações [para Cláudio]‖, pois ―essa é uma 

questão mais pontual‖. No entanto, ele também diz que ―isso que foi contado pelo 

Cláudio pode virar um tema‖. E Pedro continua: Como é que fica a relação na 

separação? A relação com a casa etc.? É muito comum um homem falar assim: ‗eu 

construí aquela casa, eu vou sair, mas você não pode colocar um homem lá dentro!‘ 

Como é que é isso? Como é que a gente trabalha essas questões? Porque a vida continua 

pra gente, né, mas também vai continuar pra ela... E eu tô falando da vida afetiva. Como 

é que se dá isso? No caso do Sebastião [narrado anteriormente], o cara [o novo 

companheiro da ex de Sebastião] foi lá, ela foi junto com o cara na moto, pô, aí houve 

até um diálogo entre eles... mas como é que se dá isso... as relações... é... é... com a ex? 

[Segurando uma caneta ele continua:] A gente tem essa sensação: minha caneta, e aí? 

Minha mulher... ou minha ex-mulher? A gente tem essa questão da posse ainda muito 

forte, ainda muito arraigada... vocês querem discutir esse assunto? Esse pode ser um 

tema, bate-papo...?   

 

Os homens confirmam e aceitam a proposta de Pedro.  

 

Bernardo, em seguida, inicia um relato em que, num tom queixoso, revela que havia 

sido o ―dia dos pais‖ [no domingo anterior ao encontro], que ―já passaram três anos e 

nada‖, e conclui que o ―Conselho Tutelar não faz nada, serve de nada‖ – parece que ele 

não vê a filha nessas situações. Além disso, reclama que existem três níveis: ―o que tá lá 

no processo, o que tá determinado pelo juiz e o que ela não está cumprindo‖. Pedro cita 

Eduardo que, no encontro anterior, disse que esteve preso e contou algumas violações 

de direitos que observou e foi alvo durante aquele período. Pedro comenta que ao longo 

das semanas, em outros grupos reflexivos, teve acesso a discursos parecidos com o que 

ouviu de Eduardo na reunião passada. E comenta  ―tem o presídio, o Conselho Tutelar, a 

delegacia, o juiz...‖ como locais/esferas em que direitos são negados. Além disso, 

reclama que os homens não denunciam o que ocorre com eles, que isto está errado e que 

muitas vezes os policiais não querem fazer o registro da ocorrência. Como um tema, 

portanto, sugere ―a garantia de direitos do cidadão, independente da Maria da Penha...‖; 

―porque o fato de estarmos respondendo um processo envolvendo a Lei Maria da Penha 

não nos tira a condição de cidadão. Então, como cidadão, nós precisamos ter a garantia 

dos nossos direitos, né? Eu acho que é uma boa temática nós discutirmos isso‖... E 

conclui: ―não tem direito de falar na frente do juiz etc. [citando a reclamação sempre 

realizada pelos atendidos], mas aí é fundamental que a gente fale dessas coisas etc., que 

a gente conte o que a gente passou etc.. O que mais a gente pode falar?‖  

 

Humberto sugere: ―Meus bens, nossos bens‖. Joca: Esse tema tá dentro do que 

discutirá o pós-separação, vai ser contemplado lá. Genivaldo, que mora com a esposa, 

pergunta: No caso da gente se separar, quais são os direitos que ela tem além da pensão 

do filho? Tem que pagar uma casa pra ela morar? (...) E a pensão? É uma porcentagem 

do salário ou o juiz que estipula um valor? Joca explica que a pensão não é definida 

através de um cálculo único, universal, mas que o estabelecimento do valor se dá 

através de um ―binômio‖: ―necessidade de quem deve receber e possibilidade de quem 

vai pagar‖.  

 

O grupo continua e, então, Joca inicia a distribuição de um panfleto de divulgação do 

―dia nacional do homem‖. Enquanto distribui esse material, que enfatizava a ―saúde do 

homem‖, Pedro sugere que esse, a ―saúde do homem‖, se torne um dos temas para 

levantamento temático. E pergunta: ―Quem foi ao médico esse ano?‖ Somente quatro 

homens respondem afirmativamente. Algumas brincadeiras sobre ir ao urologista são 

feitas, o grupo já havia começado com algumas, e Pedro diz: ―A minha ideia, que acho 

que é a ideia de todos nós, é ir postergando‖ e faz um relato sobre a sua última visita ao 

urologista. Humberto conta que fez o exame e um ano depois foi em outra clínica, mas, 

chegando lá, encontrou o mesmo médico: ―pô, sacanagem!‖ – exclama, e iniciam-se 

risos e brincadeiras que destacam, entre outras coisas, que ele teria ―perseguido‖ o 

urologista. Pedro diz que "problema é que nós, homens, só vamos ao médico quando 

estamos na merda" e inicia uma narrativa sobre o caso de um amigo que teve 

complicações mais sérias por não ter ido ao urologista com a regularidade recomendada. 

E diz: ―Meu irmãããão, os instrumentos!!!!!!!‖ – comparando os recursos necessários 



102 

 

dada a complicação ocasionada pela ausência de acompanhamento e o toque através do 

dedo, procedimento padrão para os exames de rotina. 

 

Deslocando-se do tema do urologista, mas mantendo-se na saúde do homem, Joca fala, 

utilizando como exemplo o que é servido pelo SPH, biscoitos tipo salgadinho, cream 

cracker e outros alimentos que fazem ―mal à saúde‖. Sebastião, no entanto, retoma o 

tema das consultas ao urologista e conta sobre seu atendimento, dado que consultou-se 

com uma médica ―gostosa e muito maneira, zoa pra caramba‖. Com uma narrativa cheia 

de risos e comentários, os momentos e piadas destacados, de certo modo, relacionavam-

se ao constrangimento que emergia pela relação médica e paciente, marcada pela beleza 

e humor da médica, e a sua timidez diante deste cenário. Ainda sobre a equipe que a 

assistia, disse: ―só mulher na sala‖. Pedro então faz um comentário/piada: Delícia, 

hein?!‖. Seguem alguns breves relatos sobre saúde e atendimento médico, até que o 

tema muda.  
 

Ainda ao que se refere à eleição e debate dos temas, devo chamar atenção a um 

ponto que, discordando da minha interpretação no exame de qualificação, pude 

compreender melhor na redação dessa tese. Naquele texto, indicava a existência de um 

descompasso entre as temáticas que emergiam, aquelas que eram propostas a partir do 

levantamento temático, e a execução dos grupos, dado que muitas daquelas questões 

não se tornavam ―o tema‖ de um dos encontros. Argumentava, por fim, que tanto 

quanto o contrato de convivência, o levantamento temático consistia em uma técnica de 

reafirmação de determinada linguagem participativa, democrática, coletiva, a ser 

constantemente desempenhada nesse campo, dado que um dos pilares de sua proposta é 

―não ser diretivo‖, ―compulsório‖, ―hierárquico‖. Mantenho a leitura a respeito do 

reforço da ―linguagem participativa‖, apresentada, inclusive, parágrafos acima, mas 

acho que a leitura sobre a condução dos grupos, além de pouco generosa, foi desatenta. 

Talvez um dos aspectos mais interessantes para observar a condução dos 

encontros em que estive presente, já destacado, inclusive, em torno da explicitação das 

razões para a elaboração dos ―compósitos‖ na introdução dessa tese, é o modo como os 

diálogos e interações se desenrolavam ali. Acredito que a minha expectativa quando fiz 

a leitura trazida na qualificação era a condução de grupos de forma (supostamente) 

esquemática, ordenada ou, ainda, escolar. Isto é, esperava ou compreendia que, no início 

de cada grupo, como inclusive era feito, seria anunciado um tema que, ao longo das 

duas horas seguintes, seria alvo das conversas. Sob tal perspectiva, não houve qualquer 

grupo que tenha sido anunciado como ―hoje vamos tratar da saúde do homem‖, 

―trataremos dos bens após separação‖, ―os direitos do cidadão para além da lei Maria da 

Penha‖, ou mesmo que o grupo destinado a pensar ―violência intrafamiliar‖ tenha se 
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dedicado exclusivamente ao tema
119

. Contudo, isso não significa que esses temas 

deixaram de ser (inclusive, muito) tratados em diferentes encontros. 

Em síntese, o que gostaria destacar, e corrigir na interpretação anterior, é que na 

operacionalização dos grupos produzia-se um arranjo interessante em torno das 

temáticas colocadas e dos diálogos produzidos. Se não havia um grupo com a chamada 

―saúde do homem‖ ou ainda uma ficha que indicasse a discussão do tema, ao longo de 

diversos encontros temas correlatos a esse guarda-chuva emergiam (drogas, estresse, 

alimentação, exame de próstata etc); do mesmo modo, ao que se refere aos direitos do 

cidadão, muito se falou sobre relações no trabalho, encontros com policiais, acesso à 

justiça, educação e saúde; na temática do ―pós-separação‖, foram diversas as conversas 

sobre compartilhar bens, guarda de crianças e adolescentes, pensão, entre outros temas. 

Ou seja, talvez uma das riquezas e um dos aspectos mais interessantes para melhor 

compreender os grupos esteja na dedicação, na concentração, no foco da observação às 

dinâmicas ―mais micros‖ daqueles encontros. Esses temas e questões eram tratados não 

apenas a partir das dinâmicas e vídeos utilizados como disparadores dos encontros, 

através de uma tematização mais formal, mas surgiam e eram debatidos por meio das 

narrativas pessoais, dos chamados ―causos‖ trocados, nas brincadeiras feitas, no relato 

sobre o que ouviu ou viveu na semana passada ou ainda em anos anteriores, todos esses 

elementos, em diversas situações, intercalados e alternados entre si. A possibilidade de 

emergência dessas temáticas, na verdade, se dava nos diálogos descomprometidos, na 

conversa jogada fora, possibilitados, inclusive, nos silêncios resultantes do 

encerramento ou esgotamento da discussão dos temas principais, ―a Lei Maria da 

Penha‖, ―as relações entre gênero‖, que se dava antes das duas horas se encerrarem. É 

sob tal perspectiva que hoje consegui ler os grupos e, a partir da mesma, que tratarei dos 

modos pelos quais esses assuntos foram tematizados. 

Ainda em torno dessas questões, não acredito que isso ocorresse de modo 

intencional, refletido ou planejado, pois a essas supostas fugas de assunto seguia-se um 

―vamos voltar pro tema, gente‖, ―chega de conversa‖, ditos por Débora, João Carlos e 

Pedro. Esse ―deixar rolar‖ relacionava-se mais a uma não atenção ao que ocorria, ou 

seja, os próprios técnicos estavam, como os outros personagens presentes, apenas 
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 Do mesmo modo, nem mesmo nas fichas de avaliação, discutidas no capítulo anterior, esses temas 

eram citados – isso não é à toa, pois, como destaquei naquele momento, essas fichas tinham por 

finalidade reafirmar/estabelecer o que se entende por aquilo que deveriam ser os grupos, não o que eles 

eram; ainda que o horizonte participativo seja importante, as temáticas ‗nobres‘ não poderiam ser 

suplantadas por outras; por outro lado, no dia a dia dos grupos, tampouco, apenas se tratava desse ―dever 

ser‖. 
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batendo papo, e, ao mesmo tempo, coadunava com o desejo de não provocar ruídos, 

tensionamento e distanciamentos, pois o rompimento de conversas poderia dificultar a 

construção de empatia entre equipe e homens. Além disso, em torno de tais aspectos, é 

importante ter em conta a própria tecnologia de governo que, como veremos no capítulo 

5, opera a partir da alternância e oscilação entre um fazer-se através de uma gestão 

punitiva e, de outra maneira, branda, doce, modulando tais sociabilidades. 

Por fim, como encerramento do primeiro encontro do grupo, a equipe distribuía 

uma cartilha produzida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a respeito da Lei 

Maria da Penha – entre outras coisas, ela traz definições de violência doméstica, 

indicações sobre as ―inovações da Maria da Penha‖, lugares onde ―buscar ajuda e 

orientação‖ e o texto da lei na íntegra. 

O segundo encontro dos grupos, em geral, aborda a ―Lei Maria da Penha‖ a 

partir do filme ―Silêncio das Inocentes‖ ou, em poucos casos, através de um bloco do 

―Globo Repórter‖ que teve esse assunto como tema. A partir do start disparado pelos 

vídeos, João Carlos e/ou Débora indicam diferentes aspectos da lei e ―aconselham‖ em 

torno dos ―direitos dos homens‖. É oportuno destacar que a escolha desse encontro, o 

primeiro temático, para o debate em torno da lei pode estar remetida à expressão de 

determinada ―pedagogia da lei‖, reconhecida como importante em razão de um aspecto 

de dupla dimensão: 1) tornar compreensível e explicitar as regras que vigoram naquele 

espaço, a respeito do encaminhamento daqueles sujeitos aos grupos e de outros 

dispositivos que regulam aquela administração; e 2) a partir disso, construir as 

possibilidades de, taticamente, recorrer a tais mecanismos jurídico-normativos como 

forma de reforçar e legitimar as suas apreensões e orientações.    

Antes de iniciar a exibição do documentário, a equipe destaca que esse filme é 

importante, pois os homens podem ―conhecer‖ a farmacêutica Maria da Penha, sua 

história e ―as razões para a existência de uma lei como essa‖. Trata-se de um 

documentário que incorpora relatos de diversas vítimas de violência doméstica (entre 

elas a própria Maria da Penha), operadores do Sistema de Segurança, parlamentares e 

especialistas. O filme traz alguns relatos e imagens que, para a equipe, são 

―impactantes‖, ―fortes‖, ―violentas‖, mas que, em razão disso, desempenhariam um 

papel pedagógico
120

 – como a de uma mulher que teve o rosto desfigurado como 
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  Em outro espaço vivi uma experiência que revela uma certa difusão dessa perspectiva que relaciona 

―susto‖, ―choque‖, com prevenção de violências e mudança de comportamento entre os homens. 

Enquanto realizávamos uma reunião em uma delegacia da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com 

homens autores de violência doméstica que ainda não tinha tido seus processos instaurados, uma 
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consequência da ação de ácido jogado por seu ex-companheiro, ou ainda de uma 

cabeleireira que foi alvejada em um salão de beleza, como mostra uma das câmeras de 

segurança que gravou a cena. Logo que o vídeo inicia, Débora diz: ―nós gostamos de 

estar trazendo essa filme porque tem cenas fortes, cenas violentas, tipo assim, chocante, 

dá um impacto bem grande, para que a gente possa entender‖. 

Em outro grupo, a cena se desenrola desse modo:  

Débora diz que eles assistirão o filme ―Silêncio das Inocentes‖, pois é importante 

―trabalhar a Lei Maria da Penha‖. Em seguida, pergunta: Quem aqui sabe quem é a 

Maria da Penha? Por que a Lei dá o nome dela? 

Bernardo: Isso aí porque o marido espancou ela. 

Débora: Tá, mas alguém já viu ela? A fisionomia dela? 

Bernardo: É uma senhora na cadeira de rodas, né? No aniversário da Maria da Penha 

mostrou ela na rede globo. (Jorge, falando ao mesmo tempo que Bernardo, conta que 

―ela resolveu denunciar o Estado.... no outro estado‖). 

Joca corrige: na OEA. É porque muitas pessoas não sabem se ela é viva, se ela morreu; 

se ela é branca, se ela tem cor, se ela é gorda... Enfim, tem gente que não tem noção de 

como é a pessoa e porque, o que se deu... porque essa lei é tão falada... a Lei Maria da 

Penha. 

Débora: E esse vídeo eu acho ele muito importante, porque nós temos o depoimento de 

várias mulheres, aqui vai retratar várias formas de violência, cada uma vai falar; às 

vezes, uma única mulher, ela sofre três ou quatro formas de violência; que é a violência 

física, a sexual e psicológica, e moral, então muita das vezes elas... Aí nós vamos ver 

porque essa lei ela se dá pra uns e não para outros, porque que ela é aplicada para uns e 

para outros é aplicada de um modo diferente. Nós vamos entender que cada caso é um 

caso, cada situação é uma situação, e nós vamos ouvir depoimento da juíza, de 

delegadas, enfim... e como nosso advogado já falou: tem algumas cenas fortes, cenas 

que vocês até já viram na... já assistiram na Globo, na tv, em alguma emissora dessa, tá? 

Mas vocês vão lembrar dos casos. 

Bernardo: E acontece muito hoje em dia né, briga de marido e mulher não se mete a 

colher, mas é complicado, né? 

Débora: Exatamente! 

Joca: Você vai ver isso. 

Débora: Quem mete a colher é a justiça. 

Joca: E é uma colher bem grande. 

Bernardo: Mas tem coisas que acontecem que você não pode deixar não, porque se não 

o cara mata. 

                                                                                                                                                                          

iniciativa do SerH para ―tornar a lei conhecida por eles‖, a reunião foi interrompida com a entrada de um 

sujeito algemado que, desse modo, passaria a acompanhar o restante do encontro, além de um policial 

que, com seu fuzil, fazia a vigilância, de pé, do mesmo. Toda a cena, para nós da equipe, foi um tanto 

perturbadora. Ao encerrar a atividade, a delegada, que não esteve presente no decorrer do encontro, tendo 

apenas interrompido a atividade para a entrada do rapaz preso em flagrante dizendo ―ele vai participar‖, 

veio até nós e nos perguntou ‗se tinha sido tudo bem em todo o encontro‘ e comentar que, quando decidiu 

pela inclusão daquele sujeito naquelas condições, ―achou (ei) que seria interessante... chocar, assim, um 

pouco, mostrar que as ações possuem consequências‖. Nós rimos e dissemos que, sem dúvida, aquela 

ação tinha, pelo menos, nos chocado. Se, no primeiro caso, a exibição do sofrimento/dor de outra pessoa é 

considerada como meio de instituir/produzir determinada empatia, aproximando de aspectos discutidos 

em Boltanski (1993), no segundo caso, considerando o debate preconizado por Foucault (2004) em torno 

do poder disciplinar, o recurso a tais imagens/emoções relaciona-se a uma tentativa de que (ou crença de 

que), pela exemplaridade provocada pela ritualização do castigo com dor conferido a um sujeito que 

aqueles outros homens, supostamente, não apenas possuiriam empatia, mas, além de tudo, identidade, 

poderia não apenas inibir que comentam (novas) violência doméstica, mas, ao mesmo tempo, se planejava 

que com a exibição daquela dor e punição, através do ―choque‖ almejado, poderíamos pensar em também 

em ‗terror‘, também atingissem a sua alma, constituindo, a partir de então, não apenas uma espécie de 

‗prevenção‘, mas também de ‗penalização‘ aos mesmos.  
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Joca: Então, quando eu falei que tem palavrões e cenas impactantes, até pela presença... 

(―tamo acostumado com palavrão‖, corta Bernardo) Não, até pela presença dela, né? 

("Ahh...", Bernardo). Mas ela, como fez questão de frisar, ela aqui não é ―A Débora do 

sexo feminino‖, ela é ―A Débora profissional‖... 

 

A despeito de tais leituras, eu, por outro lado, fico com a impressão de que este 

vídeo acaba tornando difícil a identificação (ou reconhecimento) de si como autor de 

violência, um dos objetivos anunciados por essas ações, visto que as violências 

perpetradas conferem determinado estatuto de ‗anormalidade‘ que inviabiliza/interdita a 

criação de qualquer correspondência/proximidade entre aqueles narrados no 

documentário e os cometidos por eles. A equipe deve reconhecer esse elemento quando, 

ao invés de procurarem uma identificação dos homens com os autores das violências 

indicados/trazidos no filme, provocam os mesmos a se colocarem no lugar de familiares 

das vítimas: ―E se fosse a sua filha? A sua irmã? A sua mãe?‖. 

Nas respostas a esses questionamentos e nos próprios comentários feitos ao 

longo da exibição do vídeo, ou seja, a partir de suas reações, é possível reforçar essa 

leitura que desenvolvo. Em cenas ―mais fortes‖, como as indicadas acima, a rejeição é 

imediata: ―isso é um absurdo‖, ―não se faz isso com ninguém‖, ―isso aí chega a ser 

crime‖ etc. são algumas das frases comentadas e, cabe destacar, esses casos são 

rememorados diversas vezes ao longo de todos os encontros. Essas reações também 

tornam possível a diferenciação dos sujeitos entre eles próprios e os retratados no vídeo. 

Assim, a recusa aos ―animais‖, ―violentos‖ e ―criminosos‖ também pode ser um meio 

de manipular a sua (auto) imagem na direção do pólo oposto ao daqueles apresentados 

no vídeo – seja de modo mais vago, como ao dizer que ―jamais faria uma coisa como 

aquela‖, ou hierarquizando as violências, ―eu não sou como eles, eu só ameacei‖, ―uma 

coisa é discussão, outra coisa são esses casos‖
121

. Nesse sentido, é oportuno considerar 

que o próprio estatuto jurídico, em suas classificações, dá suporte a entendimentos 

como aquele, como lembrado na situação que segue: 

Joca e Débora chamam atenção para o caso da mulher, exibido em ―Silêncio das 

inocentes‖, violentada com ácido. Quando a imagem dela aparece, Débora reafirma o 

ponto: ―olha como ela ficou‖. E continua: ―Imagina se isso fosse com uma filha nossa, 

uma mãe nossa, uma irmã nossa... alguém tivesse feito isso‖. Bernardo responde: ―Mas 

isso já não é violência. Eu não sei nem o nome‖. ―É uma violência doméstica‖ – 

defende Débora. Em seguida, pergunta: ―Passa a ser criminal, né, João Carlos?‖ 

―Violência doméstica já é criminal, mas no caso desses já é tentativa de homicídio, aí é 

                                                           
121

 Pensar que, até certo ponto, essa hierarquização é parte da própria lei – não só os homens que são 

encaminhados ou não para os serviços de reflexão, mas também o fato de homicídio, por exemplo, não 

estar sob a responsabilidade da Lei Maria da Penha, mas do Código de Processo Penal mais amplo.  
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tribunal de juri‖. ―Aí já vai em cana, né?‖ pergunta Bernardo. ―É‖, conclui João 

Carlos
122

. 

 

Além desses aspectos, esse encontro, seguindo os três temas que também me 

parecem centrais no filme, tem como principais questões abordadas a comparação entre 

as leis ―Maria da Penha‖ e a 9.099/1995, que instituiu os JECRIMs; o escopo, atuação e 

―riscos‖ que envolvem as medidas protetivas, e, por fim, as razões para a emergência de 

uma lei específica para violência doméstica e familiar contra a mulher.  

Como no segundo encontro é quando, em geral, a conversa pode começar a 

ocorrer de modo mais frouxo, menos controlado, dado que no primeiro algumas 

atividades devem ser desenvolvidas, é nele que, em geral, muitos homens costumam 

tirar dúvidas sobre os seus ―casos‖, dado que passam a ter pela primeira vez uma 

apresentação um pouco mais formal do que consiste a lei
123

. Além das dúvidas, é 

interessante notar que começam a relatar diferentes situações em que não foram ouvidos 

ou sobre como a audiência se deu. De algum modo, a apresentação dos direitos/deveres, 

cristalizava (ou evidenciava) que determinado desconforto vivenciado teria sido, de 

fato, uma arbitrariedade, abuso de poder, negligência, violação de direitos etc.. 

Como nem todos os homens comparecem no primeiro dia, ainda nesse encontro 

eles podem se apresentar. Encerrada a eventual apresentação daquele(s) que 

faltou(aram), em alguns grupos, a equipe utilizou o texto ―Não faça julgamento 

precipitado‖ para o encerramento do dia. Esse texto-dinâmica, como o próprio título 

indica, procura transmitir uma ―mensagem‖ aos participantes: ao longo da vida, 

realizamos muitos ―julgamentos precipitados‖ que, como tais, são equivocados, pois, na 

verdade, não se baseiam no término, no desfecho das situações, conduzindo a 

conclusões que, entre outras coisas, não são capazes de reconhecer o bem que pode vir 

daquilo que, precipitadamente, avaliamos de forma negativa. Na conclusão desse texto 

podemos ver as três últimas frases: 

 

                                                           
122

 É oportuno destacar que o período de realização do trabalho de campo coincidiu com o de tramitação 

do projeto de lei que, aprovado e sancionado em 2015, instituiu o crime de feminicídio no Brasil. 
123

 Acredito que a ausência de conhecimento do sujeito a respeito da lei que, então, passava a gerir 

aspectos de sua vida, questão que já havia ressaltado quando indiquei que muitos homens não sabiam 

responder se possuíam medidas protetivas, não deve ser naturalizada. A ausência da exigência de 

advogado em audiências, prerrogativa existente para os juizados de violência doméstica, somada ao 

reduzido número de defensores públicos em todo país, conduzindo a inexistência de um representante 

legal que possa realizar a defesa de réu e também, em diversas situações, o acompanhamento da vítima, 

não deve servir para que um dos fundamentos do acesso à justiça, que é a própria informação do caso e da 

legislação em tela, seja alienada para diversos sujeitos que, então, tornam-se apenas assujeitados. 
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―Quem é obcecado por julgar, cai sempre na armadilha de basear seu julgamento em 

pequenos fragmentos de informação, o que levará a conclusões precipitadas. 

 Nunca encerre uma questão de forma definitiva, pois quando um caminho termina, 

outro começa, quando uma porta se fecha, outra se abre... 

Às vezes enxergamos apenas a desgraça, e não vemos a benção que ela nos traz...‖ 

 

 Esse, na verdade, é um desfecho em que Débora e João Carlos procuram 

―convidar‖ os participantes a produzirem outras leituras a respeito de sua participação 

no grupo, da denúncia realizada e do próprio desenrolar do processo. Assim como ―o 

velho‖ que, no texto, ao longo dos acontecimentos manteve determinada temperança ou 

tranquilidade ao não concluir precipitadamente a respeito dos eventos que outros 

consideravam ―uma desgraça‖, todos eles deveriam ter o mesmo sentimento e procurar 

reconhecer ―a benção‖ que aquela suposta desgraça, a denúncia e/ou violência 

cometida, poderia trazer a eles – como a própria participação nos grupos já 

representaria. 

No terceiro encontro, a partir do filme ―Não é fácil, não‖, produção do Instituto 

Noos e do Instituto Promundo, algumas questões relativas à divisão de trabalho entre 

homens e mulheres, relacionamentos conjugais e violência doméstica são discutidas. 

Centrado na figura de um homem que perdeu seu emprego formal e que passa a 

trabalhar como camelô, trata de algumas dinâmicas entre ele e a esposa, ele e os filhos e 

ele e os amigos. Em uma discussão em casa, que teve seu estopim quando Kelly, a 

esposa, viu Pedro, o marido, tomando um copo de cerveja no bar, ele quase a agride 

fisicamente, no momento em que ela o compara com o patrão (―uma provocação‖, 

segundo os homens). Ao levantar a mão na direção da esposa, aparece a imagem de um 

―garotinho‖, cerca de nove anos de idade, que o inibe – esse garotinho é a ―consciência 

dele‖, ―ele quando era criança‖
124

. O curta então se desenrola em torno das conversas 

entre ele e a sua consciência em diferentes situações em que ele pode (e então passa a) 

adotar um comportamento, mais comunitário, familiar, solidário, generoso e amável: 

―pôr a mesa‖ para o jantar, elogiar a refeição preparada por ela, brincar com os filhos 

etc. 

Após a exibição da parte encenada do vídeo, ele conclui com a divulgação de 

uma pesquisa, realizada pelas ONGs que produziram o vídeo, com 750 homens, sobre 

violência contra a mulher. Além de informar que ―25 % disseram já ter usado de 

violência física, pelo menos uma vez, contra a mulher‖, e que 50% ―tinham presenciado 

                                                           
124

 Essas são algumas respostas formuladas pela equipe e pelos homens a partir do questionamento, 

realizado pelos próprios técnicos, de ―quem é o garotinho?‖. Ao tratar disso, Joca, Débora e Pedro, dizem 

que não há uma resposta certa, que todas elas servem. 
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seus pais ou outros homens usarem de violência contra as mulheres nas suas famílias‖, 

durante a divulgação dos dados um texto final, dito por uma voz em off, enquanto 

aqueles percentuais compõem um quadro com a foto do ―garotinho‖, ‗amarra‘ a 

discussão: ―A violência contra a mulher não é causada pelo desemprego, nem bebida. A 

violência por parte dos homens é aprendida, é parte da forma com que muitos homens 

são socializados. (...) Os homens aprendem violências com outros homens. Reduzir a 

violência contra a mulher cabe a todos nós‖. 

Em um dos grupos, antes iniciar a exibição do filme, Pedro apresenta o filme e 

propõe uma dinâmica ―só pra descontrair‖: 

 

[Trata-se de] um vídeo que aborda as questões de gênero, como a violência surge, quais 

são as situações de tensão que podem surgir, fala mais sobre aspectos da masculinidade. 

O nome do vídeo é "Não é fácil, não!", ele faz menção, justamente, o ser homem hoje 

não é fácil, a todo momento você tem que ficar provando que você é homem... 

Antes de exibir o vídeo, a gente pode até fazer um testezinho pra vocês verem como as 

coisas são...‖. 

 

Ele, então, solicita que os homens se organizem em duplas e que fiquem de pé. 

Em seguida, orienta que, dispostos um de frente para o outro, as duplas fiquem se 

―olhando nos olhos‖, ―se encarando‖. Após iniciar a atividade, um dos rapazes começa a 

rir sem parar e, cerca de 10 ou 15 segundos após o início, Pedro encerra a dinâmica, 

pois o rapaz não parava de rir, não teria conseguido cumprir a atividade. A partir do 

caso de Jorge, que ria, das falas e reações dos outros homens, Pedro concluirá:  

Pedro: Tá vendo? Uma coisa simples... olhar nos olhos do outro. O que quer dizer isso? 

Que merda é essa? Um homem olhar um no olho do outro? Aqui a gente é um grupo, 

claro, parceiros, a gente tá vivendo aqui, dentro de uma situação, dentro de um contexto, 

mas imagina isso em outro ambiente, em um ambiente masculinizado, um bar, pé sujo? 

O cara chegar lá, cê não conhece e o cara tá te olhando. O que isso quer dizer? O que 

esse olhar quer dizer? 

Francisco: Das duas uma... (Pedro, ao mesmo tempo: "Ótimo, das duas uma... Vamos 

lá... Duas possibilidades!") ou o cara tá te dando mole ou te confundindo com alguém...  

Bernardo: Ou tá desafiando, chamando pra porrada. (...)  

Pedro: Esse é um traço da masculinidade, né, esse tipo de script: Um homem não pode 

olhar para outro homem, é meio que engessado isso, né? A gente fica... sabe, aquela 

coisa do gado, você faz uma cerquinha ali e fica ali. Tem um campo enorme, mas ele é 

conduzido para andar em linha. O machismo é meio que assim, ele vai determinando os 

caminhos que temos que seguir. Esse vídeo vai retratar mais ou menos isso, não da 

forma dessa dinâmica, porque eu queria trazer uma experiência prática para vocês 

verem: ―pô, não dá, não!‖, viram os comentários?! ―Pô, complicado‖, os incômodos, 

você ficou vermelhão (comenta para Jorge a sua reação e todos riem), ―pô, calma aí, que 

que isso...?‖ ―Não, não é de lado, não! É de frente‖ (Risos) [Pedro faz um som meio de 

urro, raiva, contrariedade e dificuldade, para simular a reação/desafio dos homens] Ser 

homem não é fácil. A todo momento a gente tem que ficar afirmando a nossa 

masculinidade. E, uma delas, é não ficar olhando um no olho do outro. É um script, né?! 

Meio que...‖  

Joca: Aquela história de ter que matar um leão por dia, né? Aquela história toda... 

Bernardo: O problema é você conseguir achar o leão... 
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Joca: Não o leão é em sentido figurado, né? Paga as contas, abastecer a casa, cuidar da 

família... 

 

O destaque à existência de prescrições sobre como ―o homem‖ deve se 

comportar, da ―masculinidade‖ se constituir como um ―script‖ que constrange a atuação 

dos homens a um número limitado de expressões, será uma das ênfases trabalhadas pela 

equipe. Há, no filme, inclusive, uma cena em que o ―garotinho‖ diz: ―Entendi. Então ser 

o homem da casa é fingir ser aquilo que a gente não é‖. Outros dois pontos em que a 

equipe destaca esse aspecto referem-se ao momento em que, primeiro, ao invés de 

tomar um refrigerante, como havia planejado antes de entrar no bar, o personagem pede 

uma cerveja, segundo, quando ele evita chegar em casa cedo, antes de Kelly, 

supostamente preocupado com o que ―vão dizer‖ por chegar antes da esposa. 

 Grande parte do debate acerca do filme é construído questionando as atitudes de 

Pedro, protagonista da história. A representação do personagem parece servir como um 

elemento acionável pelos homens para se distanciarem desse ―tipo de homem‖ e 

daqueles comportamentos, haja vista que, em todos os grupos que acompanhei, nos 

comentários a respeito de Pedro, iniciavam-se relatos sobre como são participativos, 

ativos e respeitosos nos seus convívios familiares. Questiona-se, em primeiro lugar, o 

fato dele não ter ido direto para casa após o expediente, pois não queria chegar antes da 

Kelly, sua esposa. Em consonância com isso, os participantes dos grupos também 

avaliam que ele deveria ser mais presente nos afazeres domésticos, inclusive isso 

poderia ser feito, na leitura deles, caso ele fosse para casa após o encerramento das suas 

atividades. Humberto, um dos atendidos, diz: ―O cara já começa errado. Como é que o 

cara tem três filhos e sai do trabalho e vai pro bar? Eu, por exemplo, não iria pro bar, 

pra beber... Ia pra casa fazer alguma coisa, pelo menos já tinha um arrozinho 

engatinhado, alguma coisa...‖. Esse tipo de comentário sobre o que ele deveria fazer, 

coisas que dizem que fariam ou fazem, marca a leitura dos homens a respeito desse 

vídeo, criando uma certa distância entre eles e Pedro. 

Em outro grupo, Pedro, coordenador do SPH, destaca que a Kelly está ganhando 

mais, que ela está mantendo a casa, que ela chega em casa e se veste (põe o avental). 

Pedro, o personagem, por outro lado, chega e se despe (retira o relógio etc.): 

Pedro: Em uma situação em que o lado financeiro começa a pegar para a família, é 

claro que isso vai... tinha uma renda ali, que era a renda dele mais a renda dela, que 

mantinha um padrão. Alguém perde uma renda, esse padrão cai. Então gera uma, um 

desequilíbrio. Tem que haver compensações... 

Bernardo: No caso diminuir as coisas. 
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Pedro: Não, mas tem um vazamento [no encanamento]. Tinha coisas a fazer. Então ele 

poderia chegar cedo em casa sim e cuidar dessas coisinhas. ("Das pequenas coisas", 

alguém comenta). 

Joca: Ele poderia pensar assim: vou chegar em casa cedo hoje e vou cuidar daquele 

vazamento! Mas aí ele não atentou para isso! (Ahhhh, exclama Bernardo). 

Pedro: Mas a cabeça dele tá tão quente que impede ele de perceber que existem outras 

coisas.  

Pedro, então,  lista as coisas que observou e que poderiam ser feitas/resolvidas pelo 

personagem: ―vazamento‖, ―azulejo quebrado‖, ―chuveiro ridículo‖ etc. E Pedro 

continua: Poderia resolver essas pequenas coisas, sabe? Porque homem é assim. Quando 

ele não resolve um problema, ele foca em outro problema para ele tentar resolver. 

Porque dá uma satisfação. Porque quando você resolve um problema, você tem uma 

satisfação. 
 

 Esse processo de diferenciação de Pedro apenas será abalado no aspecto que 

desonra, na vergonha que o protagonista passa quando ele é comparado com o patrão da 

esposa. Na cena Kelly diz ―Seu Fernando que é bom, ele sim tem iniciativa‖, logo Pedro 

reage dizendo ―eu já falei pra você não me comparar com esse homem, hein?!‖, ela 

retruca ―Nem pode, nem tem comparação‖. Nesse caso, a despeito da concordância em 

torno dos ―vacilos‖ de Pedro, eles são unânimes em dizer que foi ―desrespeito‖, 

―humilhação‖. Além da cena em si, quando Kelly fala com Pedro, a situação e os 

sentimentos que se produzem a partir da ―provocação‖ vão repercutir além daquele 

registro. É interessante notar que, em muitos grupos, como no diálogo trazido acima, é 

feita referência à possibilidade dessa mesma ―provocação‖ ser realizada, como disse 

Gabriel, ―na frente dos amigos‖, ―num boteco‖, ou ―na rua‖. Isto é colocado a partir da 

história, como quando Gabriel ‗imagina‘, mas está presente em diferentes relatos, não 

só os trazidos a partir da exibição de ―Não é fácil, não‖, mas, é interessante notar, nos 

relatos que serão feitos a respeito da ―situação que deu origem à denuncia‖. Do mesmo 

modo, ainda acionando sentidos relativos à ―vergonha‖, em um grupo, avaliou-se 

negativamente mulheres que buscam os homens no bar. 

Como vimos, o curta provoca uma série de debates sobre a autonomização das 

mulheres, não só por Kelly trabalhar fora de casa, mas também ganhar mais que o Pedro 

e, junto com isso, vem a tematização da participação dos homens na vida doméstica, 

assumindo/compartilhando tarefas de casa e o cuidado dos filhos, e os modos de lidar 

com a emoção, dado que uma das cenas centrais do curta é a ―provocação sofrida‖ e a 

violência (não) cometida por Pedro. 

Antes de encerrar alguns grupos, Débora propõe a leitura de pequeno texto, 

descrito a seguir, sobre a campanha do ―Laço Branco‖. Como os grupos já estavam no 

limite do horário e, talvez, os participantes da sua atenção, João Carlos lia o texto e o 
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mesmo não era comentado ou discutido. Débora fazia uma pequena observação, 

relacionando o vídeo com a campanha, comentava do símbolo, um laço branco, e então 

distribuía as listas de presença, as ressalvas eram preenchidas e o grupo era encerrado. 

A campanha surgiu a partir de um triste episódio. No dia 6 de dezembro de 1989, um 

homem de 25 anos (Marc Lepine) invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica na 

cidade de Montreal, no Canadá. Ele ordenou que os homens (aproximadamente 48) se 

retirassem da sala, permanecendo somente as mulheres. Gritando "vocês são todas 

feministas" ele começou a atirar enfurecidamente e assassinou 14 mulheres a queima 

roupa. Em seguida suicidou-se. O rapaz deixou uma carta na qual afirmava que havia 

feito aquilo porque não suportava a ideia de ver mulheres estudando Engenharia em um 

curso tradicionalmente dirigido a um público masculino. O crime mobilizou a opinião 

pública daquele país. Assim, um grupo de homens do Canadá decidiu organizar-se para 

dizer que existem homens que cometem a violência contra a mulher, mas existem 

também aqueles que repudiam essa atitude. Eles elegeram o laço branco como símbolo 

e adotaram como lema: jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar 

os olhos frente a essa violência. 

 

Para o quarto encontro, a equipe propõe uma atividade chamada ―varal da 

violência‖. Segundo Débora, essa é uma boa dinâmica, pois ―toca no emocional dos 

homens‖ – reafirmando aspectos já indicados sobre o que se espera e o que é 

considerado como sucesso em tais intervenções. A ideia é que eles escrevam/pensem 

em violências que cometeram e que foram vítimas, relatando não apenas os casos, mas 

os seus sentimentos nessas situações (―como se sentiu?‖, pergunta que respondiam após 

relatarem aquelas violências). Ela parece gostar bastante desta dinâmica, pois tinha 

muita expectativa em mostrá-la pra mim, revelando um pouco de como vê a sua atuação 

e a minha (destacava que ―já teve homem que chorou‖, ―eles se emocionam muito‖, ―se 

abrem‖, ―contam muita coisa‖, considerando que esses são sinais dos ―efeitos positivos‖ 

de sua atuação e, ao mesmo tempo, que, em razão disso, eu deveria tomar conhecimento 

deles). Acompanhando a ideia de varal, duas folhas de papel eram distribuídas, 

contendo, além de uma linha reservada à inscrição do nome de cada um, as quatro 

indagações indicadas, onde os homens poderiam escrever as suas narrativas. Em 

seguida, elas eram afixadas, com fita adesiva, no pedaço da parede que estava atrás das 

suas cadeiras. Ao distribuir estas folhas, Débora destacava que ―nada vai pro juiz‖, 

―podem ficar a vontade‖, ―pode contar o que quiser‖. Além disso, simulando 

comentários dos homens, ―ah, a minha letra é feia‖, ―ah, eu não sei escrever‖, destacava 

que ―não estamos preocupados com a ortografia‖, ―não importa a grafia‖, mas que ―é 

pra ficar à vontade, quem não quiser escrever, não tem problema‖. Em todos os grupos 

a dinâmica parecia se repetir: cerca de metade utilizava as folhas, enquanto a outra parte 

apenas relatava, no seu momento, as respostas que daria/dá àquelas questões. 
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Na apresentação que fazia aos homens, Débora revelava que a intenção era tratar 

de ―outras questões de violência‖, ―outras formas de violência‖, pois ―a gente sempre 

fala muito sobre a violência doméstica, e a gente esquece de falar sobre outras; as 

violências que passam e que acabam acontecendo no dia a dia‖. Isso não parecia ficar 

sempre claro aos participantes, até porque, em determinados grupos, questionava-se se 

―é sobre a situação‖, ―tenho que falar da minha mulher?‖. Alguns poucos relatos 

envolviam ―a situação‖, mas a grande maioria recorria a diversas ―outras formas de 

violências‖. 

Ainda preocupada na compreensão da atividade, Débora recorria a histórias 

pessoais para exemplificar a proposta. Em seus relatos, quase sempre, contava de 

conflitos no trânsito, quando um homem, motorista de outro veículo, e ela entram em 

conflito: ele, ―aos berros‖, a ―xingava‖ com expressões machistas (―mulher tem que 

estar no tanque‖, ―tinha que ser mulher‖, ―loira burra‖ etc.), ao passo que ela ―também 

respondia com violência verbal‖ (―seu corno, seu isso, seu aquilo, vai trabalhar‖, listou 

em um dos grupos). Com breves relatos sobre situações como essa, acreditava ter 

deixado claro o que se pedia naquela atividade. 

Bom, então hoje nós vamos fazer um trabalho aqui que eu vou pedir pra vocês. Como a 

gente vem falando o tempo todo sobre a violência doméstica, a gente lembra muito da 

Lei Maria da Penha, lembra muito sobre as muitas violências, né? A gente fala muito da 

violência verbal, da violência psicológica. Eu queria até falar com vocês, quando a 

gente pensa assim, a palavra 'violência', o que vem logo na cabeça? A física, né? A 

violência psicológica, a moral, a gente acaba esquecendo. Então quando fala em 

violência, a gente fala em violência física. Dessa vez nós vamos falar sobre outras 

formas de violência sem ser a doméstica, nós vamos estar falando sobre fatos que 

ocorrem com a gente que a gente não percebe que, exatamente como eu falei, essas 

violências que a gente comete, uma moral, uma psicológica. A gente não consegue 

perceber que violência é essa, acha que é natural no nosso dia a dia. Eu vou passar pra 

vocês quatro perguntinhas, eu queria que vocês respondessem. Vou passar uma 

folhinha. Em cima dessa folha tem o nome, queria que vocês colocassem o nome de 

vocês e quem quiser escrever pode escrever. Quem não quiser, não souber escrever, não 

tem problema nenhum. Eu não vou obrigar ninguém porque aqui não é nenhuma escola, 

nenhum jardim de infância pra eu obrigar vocês a escreverem. Se você não quer, eu 

digo pra você escrever aqui pra você lembrar daquilo que passou pela nossa cabeça. E 

eu vou explicar direitinho pra vocês quantas vezes for necessário. Quem não quiser 

escrever memorize, quem quiser escrever pode escrever aqui em baixo de cada 

pergunta. Eu vou dar um tempinho pra vocês, uns quinze minutinhos só pra que vocês 

possam lembrar. Eu vou dar um exemplo pra cada um do que seria. Tira uma e vai 

passando. Então gente, nós vamos falar das violências que nós praticamos e das 

violências que são praticadas contra nós. Como nós nos sentimos diante disso, dessas 

violências. Na primeira pergunta, aqui está dizendo o seguinte: quais as violências 

praticadas contra mim? Na segunda pergunta está dizendo o seguinte: quais as 

violências que eu pratico? Na terceira pergunta está perguntando: como me sinto 

quando pratico uma violência? E na quarta: como me sinto quando a violência é 

praticada contra mim? Gente, eu vou dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo em 

todos os grupos, embora esse exemplo que eu vou dar pra vocês ele não aconteceu. Mas 

eu vou tentar mostrar pra vocês pra vocês poderem entender o que eu estou 

perguntando. Então quais as violências praticadas contra mim é o seguinte: eu venho 

trabalhar no meu carro e passo pela Washington Luiz. Nisso, vem o motorista de um 
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caminhão e passa na minha frente e me dá uma fechada. O motorista do caminhão 

abaixa o vidro e começa a me ofender dizendo que eu sou loira burra, que eu tenho que 

pilotar é fogão dentro de casa, que mulher não tem que estar na rua, que eu que sou 

culpada, enfim... Sua filha disso, sua aquilo, sua vagabunda, está me xingando sem eu 

ter feito nada. Esse exemplo do que esse homem fez comigo é uma violência praticada 

contra mim, não é? Uma violência verbal. Mas o fato que eu estou falando não 

aconteceu a violência física, mas aconteceu a verbal e até a psicológica, porque depende 

da minha reação. No caso, ele foi uma violência praticada contra mim. Eu estava ali 

sentada, dirigindo, ele chegou e fez aquilo, mesmo que eu tenha realmente fechado 

aquele caminhão. Vamos supor que eu tenha fechado aquele caminhão, mas ele falou 

aquilo pra mim. Essa é uma violência praticada contra mim. Agora, a violência que eu 

pratico, vamos supor que, nessa mesma hora eu abaixasse o vidro do carro e dissesse 

assim pra ele: ‗Vai você para aquele lugar. O problema é meu, dirijo como eu quiser. 

Vou te quebrar! Seu isso, seu aquilo! Seu corno, seu canalha!‘ Eu posso falar isso? Eu 

pratiquei a violência, aí eu vou responder a mim, o que eu posso responder? Eu vou 

escrever: ‗uma violência no trânsito‘. Na outra diz o seguinte: como eu me sinto quando 

pratico a violência? Então nessa terceira eu digo assim: ‗quando eu baixei o vidro do 

meu carro que eu pratiquei aquela violência, como eu me senti?‘ Eu posso dizer que eu 

fiquei com raiva, que eu fiquei nervosa, que eu fiquei triste, satisfeita, por ter realizado 

aquilo, fiquei chateada por ter falado alguma coisa, enfim... Isso foi como eu me senti, 

foi a minha reação. ‗Como eu me senti quando a violência foi praticada contra mim? 

Como eu me senti quando aquele motorista de caminhão começou a me xingar?‘ 

Naquele momento eu me senti humilhada, me senti triste, até constrangida por conta 

daquelas palavras, enfim... Eu tive alguma reação e assim eu posso responder aqui, foi a 

forma como eu me senti. E aí eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho como foi 

ao longo da vida de vocês. Eu dei um exemplo recente, tá? Mas eu posso pegar um 

exemplo de quando eu fui adolescente, de depois que eu casei, de quando eu estava 

namorando, eu posso pegar esse exemplo do meu primeiro trabalho, eu posso lembrar 

que meu professor da faculdade ou da escola agiu comigo assim. O que eu estou falando 

que vocês puderem lembrar que tenha acontecido num momento desses ou na família, 

ou no trabalho, ou no caminho, ou lá na feira. Pode falar? 

 

 

Além de produzir uma explicação cuidadosa da atividade, estendendo-me em 

exemplos detalhados a respeito do que era solicitado, chamo atenção para os 

diminutivos acionados durante a mesma (como em ―eu vou passar pra vocês quatro 

perguntinhas, eu queria que vocês respondessem‖, ―vou passar uma folhinha‖ ou ―eu 

vou dar um tempinho pra vocês, uns quinze minutinhos só pra que vocês possam 

lembrar‖), dado que a eleição desse modo de apresentar a dinâmica (que inclui a flexão 

dos substantivos) pode revelar um modo de infantilizar os participantes, como também 

uma amenização da situação, um forma de atenuar a própria proposição. Destaco esse 

modo de conduzir os grupos e representar os seus participantes aqui, mas isso também 

se evidenciaria em metáforas e comparações acionadas em diferentes momentos. Essa 

preocupação de didatismo que, é claro, formula-se como uma preocupação, uma 

intenção, um desejo de melhor comunicar e, portanto, em uma tentativa de produzir 

maior eficácia e ganho para todos a partir daquelas atividades, pode guardar, ao mesmo 

tempo, uma determinada forma de hierarquização e moralização dos sujeitos em 
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interação, ou, pensando a partir das reflexões de Vianna (2002) e Lugones (2012), uma 

técnica de menorização desses sujeitos. 

Não sei se em razão do exemplo de Débora, mas as narrativas dos participantes 

se davam, sobretudo, em torno de brigas de trânsito, mas também, lateralmente, 

discussões e conflitos na rua e no trabalho. Em geral, os homens disseram que na hora 

que cometeram a violência se sentiram ―bem‖, ―aliviados‖, ou que ―estavam irritados‖ 

ou ainda que tinham sido ―provocados‖, mas que depois, quando se distanciavam 

temporalmente do acontecimento, o sentimento era de ―arrependimento‖ ou concluíam 

que ―foi desnecessário‖. Outros homens relataram que ―estavam se defendendo‖, 

portanto, ―não se arrependiam‖
125

. Com relação às violências sofridas, eram comuns os 

relatos que sentiram ―ódio‖, ―raiva‖ e, alguns outros, ―humilhação‖ ou ―impotência‖. 

 A despeito da dificuldade de relatar situações distintas de violências sofridas e 

praticadas não ter se apresentado na condução dos grupos, o encerramento dessa 

dinâmica sempre era feito com uma mensagem de reflexão que, como a que segue de 

João Carlos, destacava a dificuldade que ―temos em reconhecer as violências que 

praticamos‖
126

, mas a facilidade em lembrar as que nos vitima. Produzia-se, desse 

modo, uma escala moral entre os gestos de assumir a violência cometida e a indicação 

das que sofreu, evidentemente, transposta, ao mesmo tempo, aos sujeitos que assumem 

com maior ou menor dificuldade as violências que cometeram e aquelas de que foram 

vítimas. 

Joca: Normalmente, nós guardamos mais a violência que praticam contra nós, a que a 

gente faz dois dias depois a gente não lembra mais, o que é normal isso, não tem aquele 

ditado que diz ‗quem bate esquece, quem apanha não esquece‘? É mais ou menos isso, 

quando a gente sofre a violência, a gente guarda aquilo, mas quando a gente pratica a 

violência, esquece, fica chateado na hora, no dia seguinte tá tudo certo. 

 

Esse enunciado não é apenas um gesto de retórica, mas compõe parte dos 

fundamentos dessa ação. Considerando que parte dos seus objetivos é ―desnaturalizar‖ 

as situações de violências, em especial àquelas em que esses homens apareceriam como 

autores, é pertinente crer que boa parte das ações deve ser feita na direção de ‗desvelar‘ 

o que eles não veem, percebem ou sentem
127

. Assim, é preciso produzir/reconhecer 

                                                           
125

 O que, é interessante destacar, revelava determinada leitura que produziam a respeito das expectativas 

que a equipe, ou ainda o serviço, a Justiça, o direito e o Estado poderiam ter com relação a sua 

autoanálise, mas também uma relativa desconsideração deles com relação a isso, dado a manifesta ‗recusa 

ao arrependimento‘. 
126

 Vale frisar o acionamento da primeira pessoal do plural. 
127

 Aqui, mais uma vez, é oportuno ressaltar a dimensão tutelar dessa administração, considerando que um 

dos fundamentos que constituem o ―tutelado‖ é a consideração que ele não é capaz de reconhecer com 

―clareza‖ ou ―em realidade‖ o que deseja, sente, pensa, sendo necessário, portanto, que alguém interfira 
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barreiras à visão e, em seguida, destruí-las, superá-las, conduzindo à eficácia do 

trabalho proposto. 

Independente dos constrangimentos colocados às lembranças das situações, as 

narrativas tanto das violências sofridas, como das praticadas, remetem a um escopo 

comum de atuações em que parece estar em voga a (auto e/ou mediada) constituição 

moral desses sujeitos. As narrativas trazidas, através das causas e justificativas 

apresentadas ou silenciadas, dos personagens construídos, de si próprio e dos outros, 

bem como de seus princípios e desfechos, parecem se constituir em mais um espaço 

para atualizar uma representação imaginada de si (imaginada por ele, pelos pares, pela 

equipe etc). É também nesse sentido que podemos sugerir que, seja nas histórias em que 

são autores ou naquelas que são vítimas, esse lugar não parece ser tão central, pois não é 

aí que eles se encerram
128

, não é aí que eles se produzem como sujeitos. Esse aspecto 

me parece fundamental na medida em que permite refletir sobre por que os homens não 

teriam maiores constrangimentos para relatarem os casos em que foram autores de 

violência. Vejamos o caso de Sebastião: 

Sebastião: Tava já quase saindo, mas aí chegou um ônibus detonado, que precisava de 

peças para montar etc.. Aí vem um cidadão, do outro lado, que não tem nada a ver com 

o meu setor, ele saiu de lá, veio aqui na minha linha, eu tava com um calor, montando, 

cortando, com roupa de soldador... E o cara da qualidade [do setor de qualidade da 

empresa] ‗marca ali, corta ali‘, só vai mandando... você que faz, mas aí chega o maluco 

reclamando e falando do meu trabalho. E eu [falando em um tom que procurava 

simular/reproduzir grito e agressividade]: Tu tá maluco? Tá falando comigo? Quer que 

eu te jogue lá embaixo! ‗Não, não, foi mal‘, o colega de trabalho teria respondido. 

Sebastião, em seguida, conta que ―não precisava de tanta agressão, que poderia ter 

fingido que não tava ouvindo...‖ E narra o desfecho: Aí, quando tava saindo, fui lá e 

‗pô, desculpa... estava com cabeça quente...‘ ("que bom que ele pediu desculpas", falou, 

ao mesmo tempo que ele, Débora) Aí ele, seu colega de trabalho, também reconhecera: 

‗eu também não deveria ter ido lá‘‖. (―Pelo menos ele se desculpou, né?‖, 

complementou Débora). Joca sentenciou ao final: Qualquer um, no trabalho, tem as 

suas rusguinhas... só não pode deixar evoluir muito. 

 

 

Em sua narrativa, é possível identificar alguns momentos de fala que, seguindo o 

argumento apresentado antes da citação, tornam possível esta interpretação. Ele destaca: 

1) as condições sociais/ecológicas em que estava (encerrando o expediente, chega mais 

um ‗trabalho pesado‘ a ser feito, que envolvia solda em um dia de forte calor); 2) 

subjetivas (além de ter um supervisor ‗pegando no pé‘, dizendo o que deveria ser feito, 

ainda se aproximou alguém sem legitimidade para fazer o mesmo); 3) Bate-boca com o 

                                                                                                                                                                          

como forma de explicitar e ensinar a reconhecer tais elementos, mas, ao mesmo tempo, protegê-lo, cuidá-

lo, diante de sua própria ignorância de si.  
128

 Mesmo que com pontos de partida distintos, o procedimento indicado nesse capítulo mantém a mesma 

estrutura das justificações que elaboram quando relatam as situações de violência doméstica vivenciadas. 

Essas poderão ser melhores observadas no capítulo 04 desta tese. 



117 

 

seu colega de trabalho que, então, pede desculpas; 4) Ele reflete, reconhece que errou, 

pensa em alternativas ao seu comportamento equivocado; 5) Pede desculpas; 6) o outro 

reconhece o erro e pede desculpas; 7) relação reconstruída; e 8) reconhecimento e 

elogios de Joca e Débora. 

Sebastião, portanto, aciona nos itens um e dois elementos que elaboram a cena 

de modo a construí-lo como alguém que estava no trabalho, ―dando duro‖, ―na sua‖, em 

condições que, para qualquer pessoa, envolveriam determinado sacrifício, dedicação ou 

ainda virtuosidade, desempenhando, portanto, um papel exemplar. A esta imagem 

contrapõe-se outro sujeito, que não só não é apresentado como dispondo das mesmas 

condições, mas, além disso, desloca-se para a ―sua linha‖ para importuná-lo. Diante 

dessa situação que se apresentava próxima de algo absurdo, ele respondeu. Não se 

tratata, portanto, de uma interação qualquer, mas de uma experiência de estresse, que 

demandava determinado sacrifício e ele ainda fora importunado por outro sujeito, 

autorizando a que se recorresse a outros caminhos. O bater boca, ou seus gritos e 

ameaça, portanto, foram autorizados por essas condições. O critério de gratuidade, um 

dos aspectos fundamentais para a compreensão daquilo que pode ser tomado como 

violência e daquilo que não pode, qualificando o sujeito ―violento‖ ou mesmo o 

―agressor‖, não estava presente nesse relato. O ―reconhecimento do erro‖ feito por seu 

colega de trabalho que inicialmente aparecera como vítima, através de seu pedido de 

desculpas, mostra que este é um signo compartilhado.  

Se a narrativa tivesse se encerrado no pedido de desculpas, o trabalho de 

(re)elaboração moral de si teria se fechado, mas os aspectos seguintes ressaltam ainda 

mais a correção de Sebastião. Ele, a despeito de todos aqueles fatores e de ter ―apenas 

reagido‖, respondido a uma situação que flertava com o absurdo, ainda conseguiria 

refletir sobre seus comportamentos e, portanto, produzir alguma abertura ao 

questionamento de si e à capacidade de se distanciar de uma cena ―forte‖ e ―recente‖, 

sendo ―humilde‖ e reconhecendo seu erro, para, ainda mais ―humildemente‖, pedir 

desculpas. Não obstante seu colega de trabalho, mais uma vez, confirmar que o 

comportamento de Sebastião não era equivocado, mas o seu próprio, a conclusão do 

caso se dá com os elogios de Joca e Débora
129

. Pronto! A narrativa se fecha na 

                                                           
129

 Como já apresentei anteriormente, mas desenvolverei com maior atenção mais a frente, esse é um dos 

elementos de gestão, pedagogia e/ou construção de si no interior dos grupos. Os relato e testemunhos, de 

experiências próprias para a chancela, apoio, validação de João Carlos, Débora e Pedro, são elementos 

constantes em todos os encontros. 
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elaboração de um sujeito moral, Sebastião, marcado pela capacidade de refletir sobre si, 

de ser humilde, de ser correto, afastando-se da imagem de violento ou agressivo. 

O caso de Sebastião é ilustrativo dos jogos elaborados pelos sujeitos em torno 

dessas narrativas repletas de cenas em que aparecem como vítimas de situações 

construídas como absurdas ou gratuitas, fazendo com que seus comportamentos se 

constituíssem como ―reações‖, ―defesas‖ ou ―sobrevivência‖. Os sentimentos de 

―arrependimento‖, ―remorso‖, a consideração de que ―não era necessário‖, ―não deveria 

ter feito‖, do mesmo modo, constituem outros mecanismos de repararem os gestos, 

afastando-os daquela modalidade de violência sem razão, desmedida, sem fundamentos 

que gozariam de avaliação mais negativa. É oportuno destacar, desde já, que esses 

processos, como será possível observar nos próximos capítulos, também são acionados 

nos modos como alguns leem as situações de violência doméstica de que foram 

acusados. 

Além dos aspectos apresentados acima, pode-se indicar que a facilidade em se 

narrar as violências praticadas relacionar-se-ia também à proximidade entre 

masculinidades e violências, onde ser violento, agressivo, é ser mais (ou melhor) 

homem, macho, ou, pelo menos, isso não produziria ruídos ou constrangimentos. Sem 

desfazer desse argumento, vale destacar que esse é um espaço em que eles procuram, 

por outro lado, se constituir como vítimas, característica observada não apenas por mim 

em meu trabalho de campo, mas em diversas pesquisas realizadas junto a essas 

atividades (Nascimento, 2001; Marques, 2007; Gomes, 2010; Pazo, 2013), bem como 

procuram se afastar do espectro de ―homens agressivos‖ ou ―violentos‖ que reconhecem 

existir ―na sociedade‖. Além disso, no que se refere às formas de (auto)moralização, é 

possível observar que são processos similares os que se produzem em torno dessas 

violências, seja como vítima ou autor. Vejamos os casos sobre os quais Cláudio e 

Thiago produzem narrativas a respeito das suas experiências: 

Cláudio: Todo dia passa a sapatão na porta do bar. Aí teve um dia que ela foi e 

perguntou: ‗você sabe se o orelhão tá bom?‘. Pelo o que eu sei não tá doente, não, ele 

teria respondido em ―forma de brincadeira‖. [risos do grupo]. Aí ela pegou e: ‗seu filho 

da puta‘. [mais risos]. ‗Eu sei que ele não tá doente, porque ele estaria gemendo...‘. 

[risos]. Aí ficou me xingando, mandou eu ir para casa do caralho, me chamou de tudo 

quanto é nome... Eu falei de brincadeira, né, não foi para ofender, mas eu senti que... 

todo dia ela passava e me olhava com a cara ruim, né? Não sei porque... uma raiva de 

mim sem eu ter feito nada, entendeu? 

Débora: E como você se sentiu quando ela fez essa agressão? Bem? Se sentiu mal? 

Joca: ―Bem?!‖ [Risos, acompanhado pelos homens]. 

Cláudio: Eu não me senti muito bem, não... E da forma que ela falou, parece que ela 

sente muita raiva de mim... sem eu nunca ter falado nada com ela, entendeu? Ela me 

olha... e ela não morava lá. 
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Débora: E você já praticou alguma violência? Você lembra de ter praticado alguma 

violência? (Cláudio: "Sobre a mulher?") Não! Que seja sobre a mulher, ou que seja 

uma outra situação...‖  

Cláudio: Discussão assim com mulher eu nunca parei para esculachar assim... né, 

entendeu, só entre homem mesmo! (Débora insiste: ―Que seja entre homem... você já 

praticou alguma violência? Já falou alguma coisa? Agrediu?‖) Já, já... 

 

Cláudio passa a narrar uma situação que culminou numa garrafada que ele deu em um 

homem, ―que veio drogado do baile, que perturbou...‖. Segundo contou, o sujeito ―foi lá 

e deu um soco no meu carro‖, ―saímos na mão, ―ele foi lá no meu bar e deu um soco na 

minha cara, aí eu joguei uma garrafa nele‖. Contou ainda que ―cara drogado não tem 

como conversar quando ele quer brigar‖, ―foi um monte de gente tirando ele‖, ―porque 

já tinham tirado ele e ele voltou de bicicleta, entendeu?‖. Joca e Débora alertaram que 

―numa dessas‖ ―pode ser um problema‖ para ele, ―é um risco‖, dado que ―tá com a 

suspensão condicional do processo‖; ―numa dessas, dá polícia, tem corpo e delito‖ – 

disse Joca, ao que Débora completou: ―Não precisa nem de lesão, se essa garrafa pega 

nele‖. Cláudio diz que ―não tem saída‖. Débora conta que ―a saída nesses momentos é 

chamar a polícia, chamar alguém que resolva o problema... Gente, é importante o que 

ele tá falando, porque ele corre risco de ser preso por uma coisa que alguém causou...  

Você pode ser prejudicado mesmo sabendo que culpado foi ele que veio trazendo 

transtorno para o seu comércio‖.  

 

Concluindo, Débora retoma os princípios da atividade/dinâmica: Mas como é que você 

se sentiu depois que você praticou a violência contra esse homem?. ―Eu só fui me 

arrepender depois, que eu fui lembrar....‖, disse Cláudio. ―Se arrependeu!‖, destacava 

Débora ao interrompê-lo. Cláudio: ―Eu tô com a medida que eu não posso... Eu sei...‖. 

Retoma a história destacando: ―Ele ficou empurrando o peito pra cima de mim, andando 

e empurrando... o pessoal falou que ele queria briga, mas graças a Deus ele não voltou 

mais‖. Débora encerra: Graças a Deus ele não voltou mais. É uma forma de satisfação, 

não é? Eu pratiquei, mas fiquei aliviado que ele não voltou mais. Por fim, pediu para 

ele, Cláuido, prender ―a folhinha na parede‖. 

 

 

Ou: 

 
Thiago conta, em seus termos, sobre uma ―violência racial‖: Eu tava na rodoviária, né, 

trabalhando no embarque, eu era motorista, daqui a pouco veio uma mulher lá e: ‗Ô 

neguinho!‘. Eu fingi que nem escutei, né? Não é comigo, não, não é possível. [Risos do 

grupo]. Eu continuei, fingi que não era comigo, e escutei de novo: ‗Ô neguinho...‘. Aí a 

terceira vez eu olhei e falei com o senhor que eu estava conferindo a passagem na hora: 

O senhor ouviu do que ela me chamou? ‗Eu escutei‘ [respondeu o outro passageiro]. 

Pedi pra ele aguardar um pouquinho e chamei o BPTur da rodoviária. (...) Expliquei a 

situação, aí ele [policial do BPTur] foi lá comigo e falou com ela. Aí falou: Você quer 

fazer um registro contra ela? Eu falei: Quero! Aí fomos lá pra delegacia e aí tiveram que 

mandar outro motorista. Aí esse senhor [o outro passageiro] foi como testemunha. Aí o 

delegado perguntou se eu queria levar à frente mesmo, pois ela ficaria presa... parece 

que tinha saído uma lei e tal (Joca: ―Saiu nada... ainda existe! É inafiançável!‖). Aí o 

delegado desenrolou lá com ela... eu ainda levei um dinheiro. O delegado me deu dois 

mil... (Humberto: ―Te deu dois e ficou com dez!‖) Nem ligo, nem ligo... (―E como 

você se sentiu?‖, perguntou Débora) ("Depois dos dois mil ficou bem pra caramba!‖, 

brincou Joca) Ahhhh, eu fiquei alegre... Todo dia uma mulher dessas me chamando de 

neguinho... 

Débora: E a violência que você praticou? 

Thiago: Ah, no trânsito! Quase todos os dias! (...) Você tenta fazer tudo certinho, mas 

sempre vem um que arranca a sua paciência. De tanto erro que os outros fazem em cima 

de você, tem uma hora que você diz: Ah é? Também não vou dar mole, não! Vai lá e 

fecha o cara, quer se vingar, né, de algum forma... às vezes até causando um acidente... 

Joca: E aí? Como é que você se sente quando faz isso?  
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Thiago: Na hora você fica aliviado, mas depois que a cabeça esfria... você pensa... 

(Humberto fala a mesma coisa ao mesmo tempo e completa ―poderia dar uma 

cagada‖), poderia ter evitado! Olha a confusão que deu, não sei o que, pá, pá, pá! 

 

 

Com os relatos que trouxe acima, que reproduzem uma formulação narrativa 

também acionada por outros participantes, retomo a indicação sobre a manipulação 

realizada em torno da posição de autores de violência, mas, do mesmo modo, procuro 

sinalizar que em suas elaborações como vítimas, a partir das relações e casos narrados, 

não conduzem a um abalo ou contaminação de elementos fundamentais à 

―masculinidade hegemônica‖. Isto é, tendo no horizonte os ‗perigos‘ que essa posição 

(vítima) poderia suscitar em termos de fragilização das elaborações de si como viris, 

ativos, fortes etc., as narrativas de si como vítima, não se referem a situações que 

resultaram em agressões físicas ou ofensas morais que poderiam desqualificá-los em 

termos de sua honra. Ainda que nos dois casos narrados acima seja possível identificar 

ofensas do segundo tipo, destaco que na própria elaboração dessas narrativas há, mais 

uma vez, um cenário em que as ações são construídas como desnecessárias, absurdas e 

sem razão. As violências que sofrem, portanto, não os faria fracos, desqualificados ou 

menores, pois essas ofensas, em si, não gozariam de signos que confeririam 

legitimidade a elas e, consequentemente, impactariam em uma possível 

(des)moralização deles. Na verdade, essa ―desrazão‖ ou ―gratuidade‖ acionaria outra 

possibilidade de se construir como vítima, dada a desqualificação que produzem da cena 

e dos outros sujeitos.  

Após as narrativas de todos serem feitas, uma dinâmica é proposta: a equipe 

distribui um pedaço de papel para cada participante do grupo e Débora coordena a 

atividade: 

Débora solicita e Joca distribui um pedaço de papel. Ela pede para que os homens 

fechem os olhos ―e imagine[m] tudo de ruim que a gente já passou nessa vida, as 

humilhações que nós já sofremos, as pessoas que nos ofenderam e que nós ofendemos, 

filho, marido, esposa, enfim, todo mundo que a gente já ofendeu, e que imagine nessa 

folha, mas amassando, liberando toda a raiva para esse papel, mas feche os olhos, 

imagine.... e vamos amassar esse papel para liberar...‖ [em tom jocoso, os homens 

lembram das pessoas citadas durante a dinâmica anterior e depois fazem um breve 

silêncio]. Débora, em seguida, pede para eles abrirem o papel e deixarem do mesmo 

modo como ela passou para eles. ―É possível? Vamos passar um ferro? Será que é 

possível deixar igualzinho ao modo como passei para vocês? Ficou, gente? Se passar 

um ferro, seu eu fizer alguma coisa... Gente, isso aqui é a mesma coisa da nossa vida. O 

nosso coração fica marcado da mesma forma, todas as formas que as pessoas magoam a 

gente, nunca mais passa. Para o resto da vida a gente fica assim, magoado... Eu fiz de 

tudo, mas não volta atrás! Aquilo que nós fazemos com o outro, machucamos, 

magoamos, o coração do outro fica assim... o sentimento do outro também vai ficar 

assim, marcado, pro resto da vida. Por mais que a gente peça desculpa, que fale, que 

diga foi mal... Nós esquecemos? Não... marcou e é isso que acontece com a gente. Por 

isso, gente, é que não devemos repetir, porque as outras pessoas convivem com a  gente. 



121 

 

Vamos conviver, mas vai ficar marcado, não vai sair. E isso não é bom pra gente, não é 

bom pra ninguém. Quando eu digo que a violência pode ser desconstruída, que nós 

podemos falar com o outro de forma diferente, que não seja violenta, nós podemos, é só 

querer... tá, gente? Esse foi o nosso objetivo, essa dinâmica foi para isso... E eu espero 

que vocês tenham entendido‖. 

 

 

Durante o semestre em que acompanhei os grupos, houve uma diferença, pois 

Débora, principal responsável por programar e executar os grupos, retirou uma parte de 

suas férias anuais. Por essa razão, o quinto encontro teve características particulares. 

Antes de se afastar, a psicóloga acertou com um representante de um núcleo do 

Alcoólicos Anônimos a visita do mesmo aos grupos. Essa substituição, na verdade, foi 

alvo de críticas do Joca e, segundo ele, de Pedro também. Inicialmente, questionavam a 

ausência de articulação interna na definição e promoção dessa troca, mas também não 

estavam certos sobre ―a necessidade de realmente trazer esse pessoal‖. A respeito deste 

último aspecto, Joca elaborava duas possibilidades: ―Eu imagino que foi o seguinte... 

Ela, para não me sobrecarregar, ou, também assim, já que eu não quero, ela também é 

muito organizada com essas coisas: ‗porra, pra não bagunçar o trabalho, vou levar os 

caras do AA...‘‖. Em sua crítica, ainda apontava a apatia dos homens ao acompanharem 

os grupos – ―ontem teve gente roncando, dormindo...‖ – e o modo como os convidados 

falavam, que, para ele, soava desinteressante, não despertando a atenção dos homens. 

Por fim, e retomando o caso de um homem atendido que foi encaminhando ao AA pelo 

SPH
130

, diz que ele e Pedro concordavam em se realizar intervenções pontuais, em 

casos particulares: ―Se alguém tiver problema, a gente encaminha, mas não tem 

necessidade do encontro com eles‖. 

Durante os grupos, a dinâmica funcionou, inicialmente, como uma apresentação 

do AA, seus valores e dinâmicas; uma atenção especial, por exemplo, foi dada à leitura 

e detalhamento dos 12 passos, base da metodologia/filosofia da instituição. Contudo, 

com o desenrolar desse encontro, o grupo deu espaço para outras narrativas, para relatos 

de pessoas próximas ou situações que vivenciaram e que permeavam, em suas falas, o 

uso prejudicial de álcool e/ou drogas. 

Sobre essas os casos trazidos, amplos e variados, chamo atenção, mais uma vez, 

para a permanente demarcação da fronteira entre as pessoas (ou tipos sociais) narradas e 

                                                           
130

 Joca me contou que este chegava para os grupos com ―o olho avermelhado e um bafo de cachaça‖. 

Ainda com relação a Seu Heleno, este homem atendido, Joca revelou que ―uma coisa muito legal que a 

Débora fez‖ foi quando ―ele faltou um ou dois encontros‖ e ela mandou ―repor‖ [as ausências] no 

Alcoólicos Anônimos – ao mesmo tempo em que fez uma avaliação positiva, Joca fez uma ressalva sobre 

a temática distinta: ―Lá o foco não é esse, né? Não é violência doméstica... mas acho que foi legal!‖. 
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si mesmo. Parecia haver, mesmo que de modo não refletido ou elaborado, a intenção de 

demarcar fronteiras, diferenças e limites. Na mesma direção, chamou atenção um 

aspecto específico disso: a qualidade/tipo de consumo do álcool colocado em questão. 

Era interessante observar que os alcoólicos descritos não apenas consumiam bebidas 

―em excesso‖, mas que, em geral, não eram as que são consideradas positivamente, mas 

aquilo que, de certo modo, performa a decadência, o abandono, a ausência de limites. 

―Cinzano‖, ―Sangue de Boi‖, ―Gogó da Ema‖ e outras bebidas/batidas desvalorizadas, e 

outras por mim desconhecidas, eram citadas, além de caracterizações como o ―Uísque 

mais vagabundo que tem, pior que qualquer cachaça‖, ―um troço pior que gasolina‖ etc.. 

Essas elaborações podem remeter a uma avaliação do alcoólico e do alcoolismo 

centrada não apenas em razão da (ou somente pela) perda de juízo moral, das suas 

capacidades críticas e avaliativas, mas também, ou de modo conjugado, de um 

questionamento em torno dos sujeitos morais. Em síntese, ainda que diferentes 

indivíduos possam se embriagar e se tornar alvos de avaliações negativas, a partir 

daquela indicação de marcas e formas de beber, emerge outra que, no mínimo, parece 

complementar àquela, dada a centralidade que tais aspectos assumem em suas 

elaborações em torno do alcoólico e do uso problemático/abusivo de tais substâncias. 

Ainda refletindo sobre as situações/elementos reincidentes nas narrativas, cabe 

destacar outra regularidade que se referia aos contextos, atores e sentimentos. Friso, em 

especial, que as cenas que envolviam pessoas alcoolizadas em contextos familiares 

(festas, comemorações religiosas etc.) ou no trabalho (―chegar bêbado‖, ―beber durante 

o expediente‖), traziam sentimentos de desconforto, vergonha e tensão. Por outro lado, 

o conjunto de relatos apresentados nesse encontro referia-se a situações que se 

desenrolavam em bares, ruas, espaços públicos etc., resultando em cenas de conflitos, 

brigas e discussões, suscitando elementos de ―perigo‖, ―risco‖ e violência. 

Da contraposição das situações elaboradas em torno do consumo excessivo ou 

problemático de álcool a partir desses três lugares – casa, trabalho, ruas/bares – é 

interessante notar que os perigos associados à casa e ao trabalho se referem a 

questionamentos em torno das suas honras e do sentimento de vergonha que uma 

incorreta produção de si representaria, considerando a má avaliação e/ou mau exemplo 

dado aos pais, filhos, amigos e outros familiares. Em contraposição, são noções de 

perigo, risco e violência que emergem a partir do encontro com outros homens em 

situações diversas de consumo excessivo/prejudicial de álcool, que poderia indicar 

determinada disposição a ou a existência de uma espécie de espectro da possibilidade de 
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embate físicos encontrada pelos homens (e ao fazer-se homem) na rua. Ainda que a 

partir de elementos precários, e que os sentimentos aqui alegoricamente contrapostos 

não sejam, necessariamente, vivenciados/produzidos como tais, é interessante notar 

determinada atualização daquilo que ampla literatura observou a respeito dos discursos 

e práticas em torno das elaborações e performances das masculinidades nos espaços 

privado e público. 

 Uma produção de 1990, ―Acorda, Raimundo, Acorda!‖, do IBASE/ISER, é o 

curta utilizado no sexto encontro. Em uma sinopse, disponibilizada na Internet, é assim 

descrito: 

―Paulo Betti é um dono de casa, grávido, que vive oprimido por sua mulher (Eliane 

Giardini). Ela trabalha fora enquanto ele toma conta das crianças e da casa. Numa 

situação inversa, reproduz a relação machista comum entre as famílias de trabalhadores 

brasileiros. Baseando-se na rádionovela de José Ignácio Lopez Vigil, o vídeo mostra a 

mulher chegando em casa tarde, depois de tomar umas cervejas com amigas de trabalho. 

Enfatiza a dificuldade do dono de casa para conseguir com a mulher uns trocados para o 

mercado e para as necessidades das crianças. Com a participação de José Mayer (outro 

dono de casa) e de Zezé Motta (outra trabalhadora), o filme apresenta a realidade 

cotidiana de forma invertida entre os sexos. Para os homens, essa situação é apresentada 

como um verdadeiro pesadelo. Um pesadelo do qual homens e mulheres devem 

acordar‖. 

  

Ao apresentar o filme, João Carlos diz que se trata de um curta ―brincalhão‖, 

―sacana‖, ―debochado‖, e diz que ele trata ―da forma como nós, homens, nos vemos no 

lado feminino‖, ―como é que o homem reage quando ele tem que estar na situação da 

mulher. Imagine bem, tudo que nós, atualmente, falamos em casa, enquanto homens, 

enquanto chefe de família, vai ser nesse vídeo o inverso. Entendeu?‖. Ao longo da 

exibição, acompanhando a leitura de Joca, os homens riem, acham graça e comentam 

muito sobre a ―troca‖ dos papéis tradicionais entre os personagens. Entre as ocorrências, 

os risos se manifestavam quando: 1) Marta (Eliane Giardini), com suas amigas, 

comentava sobre o tamanho do pênis de homens; 2) Ela reclamava que Raimundo 

(Paulo Betti) havia ficado, mais uma vez, grávido; 3) Quando Raimundo está em casa 

costurando, de noite, e Marta chega bêbada; e 4) Nas últimas cenas, o curta já está se 

encerrando, Raimundo acorda e, em seguida, diz ―ainda bem que era um pesadelo, 

sô!‖
131

.  

Ainda que eu considere as evidentes limitações desse ‗meu dado‘, a recorrência 

dessas reações nos mesmos pontos nos cinco grupos que acompanhei impõe uma breve 
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 Mesmo que não tão constantes, ainda provocava reações os momentos em que Marta, reagindo ao 

pedido de dinheiro de Raimundo, diz ―Você acha que eu tenho um banco? Que eu sou milionária?‖ e 

quando Marta reclama do café de Raimundo, os homens riem e Jorge, um deles, comenta: ―homem 

sempre faz isso‖. 



124 

 

reflexão sobre isso. Não obstante as múltiplas questões e temas presentes nessas cenas, 

arrisco indicar que, a partir delas, é possível sugerir alguns pontos de maior 

tensionamento à reflexão e às experiências de gênero desses sujeitos. Excetuando a cena 

do desfecho, em que o riso é provocado porque a ―piada‖ é revelada, é possível 

interpretar que os outros risos reagem a cenas em que estão colocados em xeque o 

domínio, poder e controle dos homens a respeito dos seguintes temas: a) sexualidade, 

quando debatem o tamanho do pênis dos homens; b) reprodução, não só pela nova 

gravidez de Raimundo, mas também por ser inquirido, em tom áspero, a respeito da 

mesma; e c) os limites entre casa e rua, ou ainda os recursos à liberdade, autonomia ou 

igualdade dos pares da relação, quando Raimundo está em casa costurando e Marta 

chega ―bêbada da noitada‖ com suas amigas. O que desejo destacar é que nesses 

momentos são evidenciadas algumas temáticas nas quais estão presentes pontos de 

maior tensão acerca das transformações nas relações entre gêneros, especialmente se 

evocadas questões de sexualidade, reprodução e isonomia entre homens e mulheres.  

Além dessas reações, a partir desse encontro muitas falas são feitas a respeito de 

experiências em relacionamentos anteriores, ou ainda no atual, tipos desejados e 

indesejados de parceiras, como também diferentes dinâmicas de convivência do casal. A 

centralidade das cenas relativas ao cuidado doméstico (além de cozinhar e fazer 

limpeza, Raimundo costura e cuida do filho – que, em uma das cenas, está brincando de 

boneca), suscita relatos que contrapõem o passado e o presente da ―educação‖ ou da 

―criação‖ de crianças, dos seus casamentos/relações anteriores e dos atuais, bem como 

sobre ―quanto a sociedade‖ teria ―mudado‖ ao longo do tempo. 

 Ainda nesse encontro, os homens permanecem falando muito das medidas 

protetivas e de algumas experiências negativas no Sistema de Segurança e de Justiça, 

mas também conversam sobre o caso trazido no filme. As perguntas, no entanto, 

começam a se deslocar das situações de violência doméstica e focam questões ligadas à 

pensão e à guarda dos filhos. Começam a concluir que os questionamentos sobre a lei 

não encontraram ressonância e nem que seus casos poderão ser revertidos ali.  Em geral, 

como já destaquei anteriormente, há uma orientação pela judicialização – qualquer 

acerto entre as partes é desqualificado diante da possibilidade (ou dever) em resolver 

oficialmente, legalmente, pela justiça. A equipe destaca que é importante para ―se 

precaver‖, ―se calçar‖, ―pois se hoje está tudo bem, vai que muda depois...‖. Tratarei 

mais detidamente dessa questão no capítulo 05. 
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Um novo vídeo produzido pelo Promundo, ―Era uma vez uma família‖, é o 

―disparador‖ do sétimo encontro. A partir de um desenho animado sem palavras, os 

personagens emitem sons/ruídos, mas não um diálogo em si, este vídeo tem como 

objetivo ―discutir as crenças, opiniões e atitudes que os adultos apresentam diante do 

castigo físico e humilhante e nos convida a olhar a criança como um sujeito de 

direitos‖
132

. Na apresentação desse vídeo, a equipe costuma destacar que naquele 

encontro irão tratar da ―violência intrafamiliar praticada contra os nossos filhos‖, 

―muitas vezes estamos achando que estamos fazendo um bem aos nossos filhos, mas, na 

verdade, estamos agindo de violência e podemos até traumatizá-los‖, concluía Débora. 

Como o vídeo parte de situações cotidianas para retratar a violência dos pais 

com relação aos filhos, é interessante notar a identificação que os homens produzem 

com algumas cenas – seja recordando de sua época de criança (―ah, eu também fugi de 

casa‖, ―ah, eu era danado para quebrar coisas em casa‖ etc.) ou ainda atualmente, como 

pais (―meu filho também quase foi atropelado, nem sei dizer o que eu senti na hora‖, 

―eu vejo que minha filha fica muito feliz quando eu levo ela na escola‖ etc.). 

Ainda sob a mesma perspectiva, além da valorização da própria ―formação‖, da 

―educação recebida‖, ressaltando, desde uma genérica comparação entre ―as crianças de 

hoje em dia e as de antigamente‖ até questões mais particulares, individuais, como 

―nunca apanhei‖, ―fui criado pro trabalho‖, ―para respeitar os outros‖ etc., a equipe 

procura, em algum nível, tratar do engajamento dos homens na educação dos seus 

próprios filhos. Isso, na verdade, é um dos motes do filme, haja vista que, em diferentes 

momentos, indica-se que os comportamentos violentos dos pais reproduzem o modo 

como foram criados, além dos próprios filhos repetirem, com colegas da escola ou ainda 

entre si, algumas ações que observaram seus pais fazendo – como quando um dos filhos 

acerta uma pedra na cabeça de um colega de escola, reproduzindo o mesmo ato que seu 

pai fez, mas com um pão, contra o seu irmão durante o café da manhã. 

Esse aspecto, ao longo dos grupos, também constituía um mote para a 

problematização da violência doméstica.  Através da cena em que a criança reproduz o 

mesmo ―gesto violento‖ cometido por seu pai em casa, evidenciava-se uma relação 

contínua entre a violência observada e/ou vitimada e a que, consequentemente, se 

pratica
133

. Essa relação, muito recorrente entre as formas mais clássicas de compreender 
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 Sinopse disponível no site do Promundo. Visitado em 12/07/2014. 
133

 Assim como feito com os documentos, também considero importante tomarmos esses filmes, assim 

como as dinâmicas, como artefatos etnográficos e, nessa direção, reconhecer os agenciamentos que se 

conduzem por e através deles.  
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e identificar ―a gênese do comportamento violento‖, é tratada por Soares (1999) como 

―hipótese do ‗ciclo geracional‘‖, que preconiza que homens vítimas ou espectadores de 

violência da infância tendem a repeti-las ou atualizá-las em seus relacionamentos 

adultos. Como a antropóloga destaca, apesar de amplamente corrente, os dados que 

fundamentam tal perspectiva possuem um relativo grau de fragilidade.  

O desfecho do filme se dá com uma espécie de ‗redenção‘ da família que, após a 

série de incidentes que, nos termos da equipe, se caracterizavam pela ―falta de cuidado‖, 

―falta de atenção‖ e violência, passa a atuar de modo ―mais saudável‖: os pais 

conversam e brincam com os seus filhos, explicam as razões das decisões ou 

orientações dadas, não os agridem novamente, deixam de gritar ao repreender ou 

solicitar comportamentos específicos, entre outras atitudes.  

Ainda que isso não tenha sido destacado na exibição do filme e nem mesmo seja 

especialmente presente no roteiro do vídeo, chamo atenção para outro elemento de 

natureza pedagógica e descritiva no filme: a composição da família. Trata-se de uma 

família composta por uma mãe branca que, em seu primeiro casamento, teve um filho 

branco com um homem também branco, todos retratados no filme; em outra direção, 

seu novo marido, um homem negro, já possuía um filho negro quando passaram a viver 

juntos; por fim, o casal que formou essa nova relação, tiveram, juntos, uma filha branca 

e ruiva. No filme ainda aparece a mãe do segundo marido da esposa, avó de duas das 

três crianças, da cor/raça negra. 

Esse é um encontro em que um determinado ‗desgaste do grupo‘ se acentua: 

como já está no fim e os homens parecem mais confortáveis, há um completo 

deslocamento (ou descentramento) dos temas da violência doméstica, questões 

familiares e de gênero, na direção de uma variedade de temáticas que não conseguiria 

precisar (automóveis, ar condicionado, trabalho, futebol, o desaparecimento pela Polícia 

Militar do pedreiro Amarildo, morador da Rocinha, entre outras.), como também é 

possível observar o maior número de ausências entre os participantes. Parece ocorrer, 

portanto, nos diferentes grupos que acompanhei, uma espécie de cansaço ou 

desinteresse que talvez se manifeste com maior força, ou ainda surja, no penúltimo 

encontro. 

O encerramento dos encontros pode se dar com a exibição de algum filme que 

não tenha sido trazido nos encontros anteriores, mas, em geral, ele é centrado em três 

atividades. Ele começa com Débora tratando do consumo de ―drogas‖. Para tanto, ela 

utiliza a xerox de uma cartilha – ―O roteiro do usuário no caminho da dependência 
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física‖ – em que o consumidor de drogas é representado por diferentes animais, de 

acordo com as diferentes fases definidas pelo mesmo texto. Desse modo, há o 

―momento pavão‖, em que ―ele se acha maravilhoso‖, o leão, quando acreditar ser o rei, 

depois começa a ser macaco, apenas faz graça para os outros rirem dele, o porco, 

quando deixa de lado a higiene pessoal etc.; o penúltimo é o ―viciado‖ preso, e o último 

é ele morto. Ao falar desse texto, ela diz: ―Toda vez que a gente imagina um animal, a 

gente pensa em uma força, em alguma coisa daquele animal, né? E aí eles retrataram o 

uso da dependência química através de um animal‖.  

 Para a minha surpresa, que sempre ficava muito constrangido com essa cena, os 

homens aderem à proposta e comentam a partir das definições trazidas: ―Meu vizinho 

era assim, ele queria aparecer...‖, ―Ah, então ele tava na fase do macaco‖. ―Ah, meu 

primo, acho que chegou na fase do porco, porque uma vez ele ficou uma semana sem 

tomar banho‖ –  exemplos fictícios. Esse é o momento dos encontros em que o uso de 

qualquer droga é criminalizado/patologizado pela equipe, mas também por boa parcela 

dos homens que participam ativamente das discussões. Em geral, a contraposição às 

drogas baseava-se em afirmações que demonstravam uma hierarquia amplamente 

difundida em torno das drogas e seu consumo: ―só tomo as minhas cervejinhas‖, ―minha 

droga é o álcool, mas pego leve‖. Vale destacar que após a exibição de toda a escalada 

do usuário de drogas, no caso, do ―viciado‖, Débora iniciava a discussão perguntando se 

alguém no grupo já utilizou ou utiliza alguma droga. Apenas em um grupo dois rapazes 

responderam fazerem uso de maconha, e um disse já ter consumido cocaína – ―mas só 

experimentei‖. 

A inclusão desse manual, a realização do encontro com os representes do AA e a 

própria inclusão de questões específicas sobre consumo de álcool e drogas na ficha de 

atendimento, evidenciam a permanência (e a força) da associação entre consumo de 

álcool e drogas e a ocorrência de violência doméstica. Ainda que objeto de muitas 

controvérsias e na ausência de dados sólidos que justifiquem/corroborem essa hipótese, 

chama atenção a solidez dessa usual vinculação e a legitimidade que ela permanece 

tendo quando se trata da tematização da violência doméstica. 

 Após o encerramento desta atividade, Débora pede uma avaliação sobre o grupo. 

Os homens são unânimes nos elogios aos grupos e à equipe. Destacam que foram bem 

tratados, respeitados e ouvidos – diferente de outros espaços pelos quais passaram. 

Além disso, dizem que esperavam que fosse chato, que fossem ficar ―tomando esporro‖, 

―ouvindo sermão‖, mas que ―foi muito interessante‖, que ―aprenderam muito‖ etc. 
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Alguns ainda dizem que já ―perceberam mudanças‖ no próprio comportamento, que 

estão ―mais calmos‖, que ―pensam duas vezes antes de entrar em confusão‖ etc. A 

equipe mostra satisfação e agradece os comentários. Débora, em algumas situações, diz 

que lembra que o sujeito ―chegou quietinho‖, ―calado‖, mas que ―depois se soltou‖. 

 Ainda nesse momento do último encontro, sobretudo quando as leituras 

individuais são feitas e a equipe reage às mesmas, há um determinado esforço ou 

movimento de (re) pactuar, de (re) afirmar o que é aquele espaço, seus objetivos, razões 

e modos de funcionar. Como se, no fechamento, fosse importante recombinar, 

acomodar possíveis dissensos, em torno do que aquele espaço foi. A experiência dos 

grupos é, nesse momento, (re) elaborada a partir do dever ser, em que os temas que 

fogem, as brincadeiras etc., são estrategicamente colocadas em segundo plano, para que 

possam emergir as narrativas que tenham a vida doméstica e familiar, bem como as 

relações de gênero, ou mesmo a Lei Maria da Penha, como tema principal. É nesse 

momento que, após uma avaliação e o acionamento da memória, aqueles encontros 

receberão uma classificação/certidão positiva que, por ser o último momento deles, deve 

permanecer como a imagem da experiência no grupo. 

Carlos conta que ele esperava que tivessem que ―fazer um trabalho‖, ―uma 

apresentação final sobre a Lei Maria da Penha‖, mas Débora revela que essa expectativa 

é equivocada, pois o objetivo ―não é ensinar e nem educar ninguém‖. A partir disso, 

Débora e Joca indicam a sua leitura sobre o grupo reflexivo, seguindo a mesma direção 

da pactuação que indiquei no parágrafo anterior. 

Compósito 02  

Débora: Isso foi o que você pensou, mas não é o nosso objetivo aqui, porque aqui não é 

uma aula, aqui não é uma escola, né? Então, nosso objetivo aqui, não é ensinar e nem 

educar ninguém. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam refletir, por isso 

que dá o nome grupo de reflexão, refletir diante de atos que cometemos e atos que são 

cometidos contra a gente mesmo. Então, é fazer com que a gente possa compreender a 

vida que a gente tá levando, vamos dizer assim, a sociedade que tá botando isso pra 

gente, de um forma que a gente possa entender um pouquinho melhor. Não quero, como 

sempre ouvi falando, mudar a cabeça de ninguém, que aqui, o rapaz que veio aqui hoje, 

que participou do grupo, que a mulher fala: 'ah, vai lá no curso... no curso de homem 

que fica bonzinho, né?' [Risos dos homens] É... 'vai lá no curso que homem fica 

bonzinho.' Foi isso que ele falou pra gente quando chegou aqui... ―Tô aqui no curso, tô 

aqui naquele curso que eu fiz que o homem fica bonzinho‖. O objetivo aqui, gente, não 

é deixar ninguém bonzinho, o objetivo aqui é fazer com que as pessoas, cada um tem 

seu momento. Dizer pra mim que daqui pra frente nunca mais vai ter raiva, vai ter ódio, 

que você vai ser feliz pra sempre, vai rir o dia todo, é mentira... Nós vamos passar por 

esses momentos de raiva, de indignação, de ansiedade, isso é natural! De alegria, de 

tristeza... vai ter dia, momento, que a gente chora, que tô com ódio... momento que... 

mas tudo isso é controlável, tudo isso eu posso controlar! É isso que eu tentei mostrar 

pra vocês, que existe esse equilíbrio. Esse é o nosso objetivo, não é mudar a 

personalidade de ninguém. Puxa, eu era malzinho! Agora eu fiquei bonzinho, ela 

conseguiu me mudar! Não é esse o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo é fazer com que 
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as pessoas possam refletir... por isso que aqui a gente tem o nome de responsabilização 

judicial. E o que é isso? É a gente levar pra vocês, que quando nós começamos aqui, não 

só nesse grupo, tá, mas todos os grupos que a gente trabalha, a maioria nem sabe quem é 

a Maria da Penha (ênfase). A maioria não sabe que a lei, o que favorece, a não ser que 

tenha sido preso por causa dela... Quais são os meus direitos? Hoje vocês já sabem... o 

que é medidas protetivas, que lei é essa, quais são os meus direitos, se acontecer de 

novo onde eu vou recorrer, o que que eu devo fazer... Hoje vocês sabem disso, não 

sabem? Pelo menos nós tentamos transmitir para todos os grupos‖. 

Bernardo: Já sai mais esclarecido, né?  

Débora: E existe esclarecimento não só da lei, mas como eu falei, são essas outras 

temáticas... A gente esclareceu questões...  

Joca: Atitudes que são tomadas, né? (Débora: "Atitudes...") É, eu não sei se eu 

comentei nesse grupo, são tantos que, às vezes, eu acabo me embaralhando. No 

primeiro encontro, então, é terrível: ninguém se conhece, o cara chega aqui e ele não 

sabe o que ele vai, muitas das vezes, o que ele tá fazendo aqui, ele vem com a... eu tô 

pagando pena, eu tô sendo punido e ela tá lá... Não é bem isso... Vocês tão vendo agora.  

Bernardo: Acha que vai ser tratado como um... agressor...  

Joca: Tanto é que nós não tratamos ninguém aqui como agressor. Nós não chamamos 

ninguém aqui de agressor. 

Débora: Por isso, no primeiro encontro, nós fizemos questão de cada um falar seu 

nome, né, aquela brincadeira, (Joca: "Nós chamamos de cidadão") pra ninguém ser 

chamado de agressor, nem de réu, nem de acusado...  

Joca: No processo tá lá ―agressor‖ e ―vítima‖. Nós não chamamos... nem a mulher de 

vítima e nem vocês... (Débora: É autor do fato, o réu...) E vocês receberam a cartilha da 

lei... não sei se leram, quando tiverem oportunidade, leiam, que é interessante! Essa lei 

não fala a palavra homem uma vez sequer! Ela não fala homem, ela fala agressores 

Entendeu? E nós aqui tentamos desmistificar isso. Nós reconhecemos aqui O 

CIDADÃO, entendeu? Nos desconstruímos... (Débora: Aqui não tem o agressor...) 

Aqui não tem O AGRESSOR... Cada um dentro da sua própria consciência que sabe o 

que fez. Entendeu? E muitas das vezes a própria mulher, quando vai a uma DEAM, isso 

a gente tem que lembrar bem, muitas das vezes, a própria mulher, não sabe as 

consequências que essa Lei Maria da Penha trouxe para o homem. Ela ainda pensa, com 

raras exceções, mas a grande maioria ainda pensa, ―ah, eu vou dar um susto nele‖, mas 

quando vê o marido preso, aí fica ―pô, mas não era isso queria...‖ Muitas delas não têm 

noção, ainda, das consequências da lei. Entendeu? É complicado isso... porque muitos 

homens acham, aquela coisa, ela quer me ferrar, mas ela não quis ferrar, só quis dar um 

susto, ela quis parar a... a... situação.  

 

 Concluída essa etapa, a psicóloga encerra o último encontro com um texto-

dinâmica, lido por Joca e acompanhado individualmente pelos homens, em que se trata 

da ―importância do abraço‖. Após falar sobre os ―benefícios do abraço‖, ele se encerra 

com uma espécie de convite para que as pessoas deem abraços. Por fim, todos nos 

abraçamos e a equipe sempre brinca dizendo que ―espera não vê-los mais‖. Os homens, 

em geral, dizem que não voltarão. 
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Capítulo 3 - Entre sociabilidades, narrativas compartilhadas e técnicas de gestão 

 

 Uma questão que mesmo antes de iniciar o trabalho de campo em Cidanópolis 

despertava meu interesse era conhecer o que os sujeitos que conduzem os grupos, os 

técnicos, mas também a equipe de apoio, pensavam sobre esse fazer. Ainda enquanto 

atuava no SerH, essa pergunta era central, pois, para refletir sobre o sucesso ou fracasso 

do trabalho, para avaliar ou monitorar o projeto, era preciso saber o que era aquele 

espaço, a que (m) se destinava, o que se esperava alcançar e como ele deveria funcionar. 

Essas questões, na verdade, permeavam e ainda permeiam uma parte expressiva do 

debate em torno dessas ações.  

 Se, no primeiro capítulo uma dimensão das representações em torno dos grupos 

pôde ser desenvolvida através das apresentações dos técnicos em campo e da produção 

de determinados documentos, no segundo capítulo, pude tratar dessas questões desde o 

encaminhamento ao serviço. Em ambos os casos, tendo como base as conversas que 

mantive com aqueles sujeitos em diferentes contextos e os próprios encontros, a partir 

da interação entre todos os presentes, atendidos e técnicos. Apesar do meu já exposto 

interesse em compreender a percepção dos próprios técnicos sobre a condução dos 

grupos, as situações em que esta temática é discutida serão observadas em duas partes, 

nesse e nos próximos dois capítulos, tendo em conta que optei por não criar um capítulo 

ou seção específica sobre isso, mas, tendo os discursos em torno dessa questão como 

elemento fundamental, seguirei tratando de outros aspectos que a circundam.  

*** 

 Como forma de apresentar os aspectos que tratarei aqui, considero interessante 

trazer duas situações que observei em campo e que permitem lançar luz sobre as 

questões que se colocarão no desenrolar desse capítulo. No primeiro encontro de um 

dos grupos, entre o debate do contrato de convivência e do levantamento temático, 

ambos apresentados e discutidos no capítulo anterior, Débora manifesta alguns dos 

fundamentos que, para ela, o grupo possui, e, além disso, os sentidos e a natureza do 

trabalho que executam: 

Débora: Gente, diante desses fatos, como eu falei pra vocês, tem uma riqueza de 

informações, de histórias pra contar, eu sei que todos ficam um pouco revoltados com 

tudo o que aconteceu, você tem muito mais pra trazer pra gente, e eles também; e, como 

eu disse, num encontro só não dá, nós estamos já quase que um pouquinho no limite [do 

horário], mas é preciso que nós possamos trazer pra vocês o que nós vamos fazer daqui 

pra frente. Hoje foi um primeiro encontro, mas nos próximos encontros nós estaremos 

falando muito mais, espero que vocês possam estar trazendo mais informações desses 

fatos que ocorreram, e que ele também tá um pouco indignado diante do que aconteceu, 
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ele não aceita... Aquilo que eu falei pra vocês, aquela frase, eu vou trazer um texto ―não 

façam julgamentos precipitados‖ porque o que nós estamos aqui, mais uma vez 

repetindo, não é pra punir, mas é pra ajudar, pra orientar, é pra não deixar que aconteça 

novamente. Por quê? Nós falamos muito sobre um ciclo da violência
134

, se persistir, 

esse ciclo vai continuar, é que nem uma bola de neve, se você não tiver nenhuma freada, 

não para. A violência só vai aumentar, e muitas das vezes, como foi dito aqui, a gente 

pensa que não, mas a gente acaba apagando fogo com gasolina, você quer remediar uma 

situação, acaba que você põe mais lenha naquela fogueira e aí aquela agressão, aquela 

violência, aquele fato vai ficando cada vez pior, mesmo que não seja com a mulher que 

eu estou convivendo... Como ele falou, ―eu não quero nem mais olhar pra cara dela, a 

partir daquele momento ela acabou pra mim‖, mas ele vai ter outros relacionamentos, 

como já está tendo, e o que a gente não quer é que mesmo nos próximos 

relacionamentos venha a acontecer de novo, novos tipos de agressões, e aí é quando a 

gente tá tentando interferir nesse sentido. Aqui com certeza nós não queremos mudar o 

pensamento de vocês, nós não queremos fazer com que vocês sejam outras pessoas, nós 

simplesmente queremos que vocês possam compreender e refletir diante dessa situação 

toda que tá acontecendo, mesmo que uns sejam realmente os culpados dos fatos como 

alguns falam assim: ―Não, realmente eu agredi‖. Ou mesmo aqueles que não foram 

culpados, que não aconteceu nada. Então independente do que tenha sido, acontecido, 

ou culpado ou não, não dessa forma como foi colocado lá, nós vamos estar trazendo pra 

vocês isso, para que possam refletir sobre meus atos, onde eu posso mudar? Porque é 

muito fácil apontar o erro do outro, o difícil é falar que eu errei, porque eu estou sempre 

certo. Todo mundo vai tá sempre certo no meu ponto de vista, agora o ponto de visto do 

outro é que não é. (...) Então nós temos que ter respeito aos colegas que estão aqui, 

porque a partir de hoje nós seremos, eu vou dizer aqui, uma família. Vocês vão entender 

isso no final do encontro, nós já tivemos encontros que no final eles pediram pra que 

tivessem mais, tivemos festinha, trouxeram salgadinho, fizemos uma despedida, porque 

foi muito legal. Eles chegaram aqui com o mesmo pensamento de vocês, com a mesma 

indignação que ele ali, de ―eu não sou culpado‖, mas aqui nós não estamos culpando 

ninguém. No final do encontro eles saíram daqui agradecidos porque eles tiveram uma 

visão, um olhar diferente. É a mesma coisa que eu pego [pegando uma folha de papel ao 

lado e mostrando aos homens] essa folha de papel e eu faço um ponto aqui [faz no meio 

da folha], aí eu pergunto pra vocês: o que vocês estão vendo aqui? Vocês vão falar: 

―esse ponto que a senhora colocou aqui‖. Não, não tem só esse ponto aqui na folha de 

papel! Ela tem quatro lados, ela é comprida e ela tem outras coisas aqui, vocês só 

conseguem enxergar esse ponto que eu fiz, mas essa folha tem muito mais coisas pra 

gente enxergar. Agora, a nossa vida é assim, às vezes a gente só enxerga aquilo ali que 

eu quero, mas ela tem um monte de coisas em volta que nós temos que ver; e é o que 
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 Como destaca Soares (1999, p. 136), a compreensão da violência doméstica a partir do ―ciclo da 

violência‖ fundamenta-se no reconhecimento desse fenômeno social a partir de uma perspectiva 

específica: ele não se dá través de episódios isolados, mas é parte de uma série de ações que, no interior 

da relação, resultam ―em uma vitimização contínua e repetida, pois a violência física não precisa ocorrer 

regularmente para produzir tensão e medo. (...) O ciclo da violência é composto, segundo o modelo 

feminista, de três fases distintas. Na primeira fase, a de construção da tensão, podem ocorrer incidentes 

menores, tais como agressões verbais, ciúmes, ameaças, destruição de objetos etc. Nessa fase, de duração 

indefinida, a mulher geralmente tenta acalmar seu agressor, mostrando-se dócil, prestativa, capaz de 

antecipar cada um de seus caprichos ou, simplesmente, saindo de seu caminho. (...) A segunda fase é 

marcada por agressões agudas, quando a tensão atinge seu ponto máximo e ocorrem os ataques mais 

graves. O processo experimentado na fase 1 se torna agora inadministrável. Descontrole e destruição 

demarcam as fronteiras entre uma fase e outra. Algumas vezes a mulher percebe a aproximação da fase 2 

e acaba provocando os incidentes violentos, por não suportar mais o terror, a raiva e a ansiedade. Pelo 

menos assim ela controla o tempo e o lugar em que vai explodir a violência, em vez de ficar totalmente à 

mercê do agressor. A experiência lhe ensinou, por outro lado, que essa fase é a mais breve e é seguida 

pela fase 3, lua-de-mel. Esgotado o período de ataques violentos, o agressor mostra remorso e medo de 

perder a companheira. Ele pode prometer qualquer coisa, implorar por perdão, comprar-lhe presentes e 

comunicar efusivamente sua culpa e sua paixão. Jura que jamais voltará a agir de forma abusiva. Ele será, 

novamente, o homem por quem ela se apaixonou. (...) O agressor acredita verdadeiramente que não irá 

bater outra vez na mulher que ele ama. Acredita, também, que ela não agirá, novamente, de forma que ele 

seja tentado a repetir a lição‖. (1999, p. 136)  
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nós vamos estar mostrando pra vocês, esses quatro lados dessa folha aqui, eu quero 

mostrar pra vocês, e aí vocês vão sair satisfeitos daqui.‖. 

 

 Nessa fala, Débora destaca que os grupos não são ―para punir‖, mas, na verdade, 

para ―ajudar‖ e ―orientar‖, sem, no entanto, querer ―mudar o pensamento‖ dos homens, 

ou que eles se tornem ―outras pessoas‖. Esses aspectos evidenciam uma apresentação de 

si que procura valorizar uma perspectiva humanitária, assistencial e acolhedora, através 

dos verbos ―ajudar‖ e ―orientar‖ e, em conformidade com isso, menos hierárquica e 

distante, e mais respeitadora das individualidades, quando se revela que não quer 

―mudar o pensamento‖ ou ainda que ―sejam outras pessoas‖. Elementos que, como 

vimos no capítulo anterior, também são sintetizados e construídos através da noção e do 

momento de acolhimento.  

Além disso, ao revelar que o norte da atuação é fazer ―refletir diante dessa 

situação toda que tá acontecendo‖, ―onde eu [os homens] posso [podem] mudar‖, 

procurando oferecer ―uma visão diferente‖, ―outro olhar‖ a respeito das experiências 

dos sujeitos, evidencia-se um esforço para, a partir das narrativas dos próprios 

participantes, produzir uma nova perspectiva que não se encerra no que é mais evidente 

ou simples, como no caso da bolinha desenhada no papel, mas que revelaria diversos 

aspectos que não se consegue (ou que os homens não conseguem) observar. Há, nesse 

sentido, como indiquei no capítulo anterior, um espírito de desvelamento das situações, 

cenas e relações, característico da forma de governo de conduz tais ações. 

Por fim, a conclusão sobre o caráter que o grupo assume: ―uma família‖, com 

―festa‖, ―agradecimentos‖ e ―pedidos‖ de mais encontros em seu encerramento, 

revelando, por sua vez, não apenas uma abertura e acesso à determinada informalidade, 

mas uma espécie de satisfação/prazer que o grupo produz, dado que as pessoas o 

avaliam positivamente, são gratas e, inclusive, demandam por mais. Nota-se também a 

centralidade que os afetos e cuidados assumem quando, na culminância dos encontros, 

desempenham um lugar central na definição dessa experiência. 

Em outro encontro, através da narrativa de um dos atendidos, Fabrício, é 

possível observar a atualização dos pontos apresentados por Débora anteriormente: 

Compósito 03 

Fabrício conta que tinha um acerto de ver a filha sempre que quisesse, pagou a pensão, 

―o que ela [a mãe de sua filha] pediu‖, mesmo não podendo. Contudo, no primeiro fim 

de semana de vigência dessa combinação, foi impedido de ver a filha. Mais do que isso, 

relata que a sua ex-esposa o agrediu quando tentou buscar sua filha. Conta que passou 

na casa de sua mãe e depois foi para a sua casa. Lá chegando, pouco tempo depois, sua 

mãe chegou avisando: ―se prepara que ela foi dar parte de você‖. ―Dar parte de mim? O 
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que que eu fiz? Eu não fiz nada!‖. Depois de 15 dias chegou uma carta convocando-o 

para a delegacia. Lá, ao conversar com a pessoa que o atendeu, disse que não agrediu a 

mãe de sua filha e mostrou as marcas – ―arranhões‖ – que ainda tinha das agressões que 

ela cometeu. Em resposta, o atendente teria dito: ―e por que você não veio à delegacia 

primeiro do que ela e deu parte?‖ (―Tá vendo... é o que a gente sempre fala‖, disse 

Débora). Se eu for na delegacia e depois eu contar pros meus amigos, a primeira coisa 

que eles vão fazer é abrir a boca e ficar quáquáquáquá. Vão olhar um para cara do outro 

e quáquáquá, ―apanhou de mulher!‖ Vou ficar como, né? O atendente falou: ―Não pode 

ser assim, não‖. Débora e Joca cortam Fabrício e ressaltam que ―esse é o 

procedimento‖ [ir à delegacia e fazer o Registro de Ocorrência], pois, segundo Débora, 

―muitas vezes acaba que você fica prejudicado e ela não‖. Joca destaca que ele ainda 

―teve sorte‖, porque o cara ainda ―te deu voz‖; ―tem uns que chega assim e: ‗meu irmão, 

você está preso‘‖. 

 

Fabrício retoma a palavra e diz que ―vou ser honesto‖: ―Eu tenho muito problemas nas 

costas, esse não é meu primeiro processo, nem nada. Eu tenho processo de agressão, não 

só contra a minha ex-esposa, contra um próprio colega meu‖. E continuou: ―Pô, eu não 

sou assim de levar qualquer desaforo para casa. Eu não aceito levar desaforo para casa, 

sou ignorante... eu brinco, converso, zoo com todo mundo, sou um bom rapaz de se 

lidar, mas só que eu também sou de sangue quente...‖. ―É muita coisa pesada contra 

mim.... Tô correndo risco de ser preso aí porque eu tô vindo aqui‖. Sobre a sua vida, 

ainda contou que passa por ―várias provações, todo mundo na rua sabe que eu sou 

sangue quente‖. Diante desse cenário, ou desses ―problemas‖, Fabrício conta que 

encontrou uma solução e compartilha: ―O que é que eu faço agora? Eu não bebo mais na 

rua com ninguém (―Exatamente‖, diz Joca no meio da narrativa dele), eu fico junto com 

a minha família em casa. Eu posso até gastar 10, 15, o salário todo, mas compro a 

minha cervejinha e bebo dentro de casa, faço um churrasquinho (―Isso mesmo, gente, 

bom exemplo...‖, comenta Débora). Se eu vou pra um bar, eu vou com a minha família, 

com a minha mulher, com a minha mãe, com o meu pai, com meu cunhado, com a 

minha irmã... é isso aí! Junto com eles, ali eu bebo. Acabou ali, eu vou pra casa.... 

porque negócio de ver o sol quadrado, feito meu parceiro ali [mencionando um dos 

participantes do grupo que esteve preso] já viu, é muito ruim. Débora interrompe e diz: 

―Por isso que eu te peço que você não pode faltar mais. Você já teve aquela falta (Joca 

confirma: ―éééé‖), porque se não você vai ter que repetir como no caso dele [um 

participante que, por não ter concluído os encontros mínimos, acompanhava o grupo 

novamente] . (...). Porque o juiz fica perguntando pra gente... E se ele não cumprir com 

todas essas participações no grupo, ele pode ser preso. É o que eu falo para vocês. 

Então, não faltem mais, né, gente. Vocês não podem faltar por causa disso‖. 

 

Por fim, Fabrício conta que no mês anterior ―quase fui preso por causa da pensão‖. 

Segundo ele, estava ―pagando certinho‖, mas que, no passado, ficou um ano sem pagar, 

―só de raiva‖ – porque não vê a filha sempre, não vai às festas etc., apesar de amá-la. 

(...) Débora esclarece que pensão alimentícia não é para a mãe, é para a filha. E ela 

continua: ―Tô muito contente de você poder desabafar, contar esses seus problemas... 

Isso aqui é pra isso, gente (―é pra isso‖, confirma Joca). Não é para, como ele falou, 

ficar calado, ficar quieto aqui porque eu estou com muitos problemas. O nosso objetivo 

aqui é esse, fazer com que você possa trazer pra gente um pouco dos seus problemas 

pessoais pra gente poder ajudar, para a gente poder orientar, para a gente poder fazer 

com que vocês possam dar continuidade à vida tranquilamente. Porque, às vezes, um 

simples fato, essas mínimas violências, elas causam um dano muito grande na nossa 

vida".  

 

Relacionando a história de Fabrício com a sua, a psicóloga então recupera a sua 

narrativa sobre a violência que, algumas vezes, pratica no trânsito
135

. E Débora conclui: 

                                                           
135

 Tratei desses aspectos no capítulo 2, ao apresentar os encontros dos grupos reflexivos e, em específico, 

a dinâmica do ―mural da violência‖. Nessas narrativas, construídas um pouco como relatos de fatos que 

aconteceram e, outras vezes, como criações que poderiam ocorrer, Débora conta que, enquanto dirige, ela 

ou outro motorista comete uma falha na condução dos seus respectivos automóveis e, na sequência, uma 
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Porque durante a minha vida eu aprendi essa questão da violência, da mesma forma 

todos que estão aqui. (...) você aprendeu o que você pode fazer. Então nós podemos 

desconstruir isso, podemos fazer com que... peraí, eu posso resolver esse problema, mas 

eu não preciso xingar, humilhar e ofender. Eu posso agir de formas diferentes. Não só 

com o meu chefe, com os amigos do futebol, mas também com a minha família. Se as 

pessoas estão me humilhando, eu dei margens para que as pessoas possam fazer. Agora, 

eu também posso mostrar para eles que tem limites, que eu não quero mais que você 

brigue, me xingue ou que me chame de 171, porque não cabe a mim... Então você pode 

colocar limites àquela pessoa sem que você tenha que xingar, falar palavras, humilhar 

etc.‖ 

 

A partir desse compósito, podemos observar a atualização dos aspectos trazidos 

na citação de Débora de uma forma mais teórica, abstrata, como uma espécie de ―dever 

ser‖ da interação nos grupos, através do modo como Fabrício elabora a narrativa sobre a 

violência doméstica em que responde como autor. Inicialmente, é importante destacar 

que a sua exposição evidencia, através da construção do seu "caso" ou "queixa", um 

estilo narrativo que parece ser uma característica constitutiva daqueles encontros e 

daqueles grupos como experiências coletivas, emergindo, a partir disso, uma 

experiência específica: eles são (ou se tornam) uma ―comunidade emocional‖ (Jimeno, 

2010) através das escutas e dos relatos desses ―casos‖. Ainda a respeito dos elos que se 

conduzem em torno das narrativas e da experiência de situações vividas e/ou contadas 

sob o espectro do sofrimento, é importante ter em consideração as reflexões de Fassin 

(2012) para quem o ―sofrimento‖, além de uma dimensão individual, privada, particular, 

daqueles que sentem/vivenciam, também se constitui como um elemento que viabiliza 

que os sujeitos se reconstruam através dos outros
136

. 

Contudo, é preciso destacar, o sofrimento não é o único elo que permite e 

conduz ao surgimento dessa comunidade emocional. Entre os fatores que possibilitam 

que desabafos, lamentações e outras formas de relatos pessoais ocorram, é importante 

possibilitar que os sujeitos vivenciem um espaço em que há uma postura ―humanitária, 

assistencial e acolhedora‖, não marcado por hierarquia e/ou distância e que existam 

configurações específicas, modelares, a partir das quais configura-se a existência de 

determinada abertura e/ou disponibilidade para falar e escutar. Essas características, 

reveladas como qualidades positivas dos grupos para Débora, são do mesmo modo 

destacadas pelos participantes no encerramento do conjunto de encontros. 

                                                                                                                                                                          

troca de ofensas entre eles se daria. Trata-se de um evento que é corriqueiramente acionando quando a 

psicóloga deseja exemplificar diferentes pontos em debate pelo grupo. 
136

 Ainda que estas reflexões de Fassin (2012) se apresentem de modo mais detido em torno de uma 

perspectiva mais macro, na ausência de um termo melhor, ao tratar de uma ―política da compaixão‖ ou 

ainda da emergência de uma ―razão humanitária‖, acredito que a utilização desse aspecto para uma 

análise situacional, micro, não inviabiliza o argumento de origem do autor, além de, evidentemente, 

reforçar aspectos que desejo destacar nas reflexões que aqui desenvolvo. 
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No esforço de criação dessas condições, cabe avaliar até que ponto um sistema 

de reconhecimento, elogios e bonificação ao que se faz e sente, como também de 

indicação de sugestões, dicas e aconselhamentos sobre o que pode e deve ser feito, além 

de esclarecimentos sobre elementos desconhecidos e prejudiciais que os governam, 

surgem como elementos centrais à constituição e ao reconhecimento de um espaço 

como o descrito por Débora na citação inicial desse capítulo. Ainda nessa direção, é 

oportuno questionar a respeito da emergência de outras formas de expressar emoções e 

sentimentos no interior desses grupos – para além do já indicado ―sofrimento‖.  

Por fim, como fundamento do compartilhamento de experiências dessa 

comunidade emocional, substrato para que as dicas, elogios, sugestões e 

esclarecimentos encontrem ouvidos e bocas atentos/as e disponíveis, ou ainda que se 

avalie a experiência como positiva, também emerge uma espécie de sinergia, empatia, 

proximidade entre os sujeitos que parece viabilizar uma interação mais próxima entre 

eles. A condução dos grupos a partir de uma espécie de informalidade, que pode ser 

pensada como produto e produtora de empatia e identificação, é feita através das festas, 

relatadas por Débora, mas também em um cotidiano em que brincadeiras e jocosidades 

podem se constituir como uma importante linguagem de comunicação entre os sujeitos. 

Ao mesmo tempo, o reforço à ausência de distâncias, hierarquias ou fronteiras entre 

eles, pode ser feito quando os sujeitos esforçam-se em mostrar-se iguais, compartilham 

experiências pessoais, de êxito ou não, mostrando-se inclusive falhos, sejam os técnicos 

ou os homens. Sendo, para utilizar a metáfora de Débora, "uma família". 

 

O sofrimento, a injustiça e a emergência de uma comunidade emocional 

 

No compósito trazido acima, Fabrício inicialmente explora questões relativas à 

situação de violência doméstica que deu origem ao processo, relacionando-a com outra 

que vivenciava em esfera familiar, o conflito em torno da pensão e visitas à filha que 

mantinha com aquela mulher, culminando no atendimento na delegacia policial. Em 

seguida, compartilha as dificuldades que enfrenta ao longo de sua vida por ser 

―ignorante‖, por não levar ―desaforo pra casa‖, apesar de ser ―um bom rapaz de se 

lidar‖. Trata-se do relato de um sujeito que, em razão de comportamentos alheios, das 

situações da vida, daquilo que indica como ―provações‖ e de sua natureza individual, 

por ser ―sangue quente‖, sofre. É vítima "dos outros", mas também de si, visto que há 

algo nele que não deseja, controla ou é responsável por. Na verdade, quando tem 
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agência, quando não se vê constrangido por sua natureza ―ignorante‖ ou pelas 

―provações‖, Fabrício não só é ―gente boa‖, como conta em seu relato, mas também é 

capaz de forjar soluções para as situações "complicadas" da vida – por exemplo, ir ao 

bar somente com a família ou apenas beber em casa. Ele também faz uma elaboração de 

si, em ocasiões específicas, como vítima das circunstâncias. Recorre, portanto, a 

determinadas formas de moralização de si que já indiquei no capítulo anterior, mas que 

analisarei mais detidamente no próximo. 

Ao tratar da utilização da categoria ―vítima‖ por segmentos de movimentos 

sociais na Colômbia, Myriam Jimeno (2010) argumenta que uma das consequências de 

seu uso é a emergência de ―comunidades emocionais‖. A autora defende que a ―alta 

expressividade‖ da categoria torna possível o desenvolvimento de laços entre uma 

grande variedade de sujeitos, visto que sua operacionalização é uma espécie de 

mediador simbólico entre uma experiência pessoal, subjetiva, e a generalização social, 

coadunando, através dos testemunhos pessoais que se produzem em torno dela, com a 

emergência de uma ―versão compartilhada dos acontecimentos de violência da última 

década [na Colômbia]‖. Ela conclui: 

―Assim, a linguagem do testemunho pessoal conforma comunidades no sentimento, por 

mim chamadas de comunidades emocionais, de moralidade, fundadas numa ética do 

reconhecimento. A categoria de vítima é, portanto, o decantado simbólico e o ponto de 

confluência desse processo de reconhecimento. Essa categoria permite ventilar, de 

maneira inédita na Colômbia, os fatos de violência pela ótica dos que a sofreram‖. (p. 

99). 

 

Apesar dos cenários, temáticas e atores distintos, acredito que esta perspectiva 

constitui interessante caminho para pensar a produção dos grupos que acompanhei. 

Uma distinção central, no entanto, é a ausência da utilização da categoria vítima para se 

referirem a si mesmos nas narrativas que produzem. Podemos pensar que isso fala sobre 

um reconhecimento das possibilidades da construção da vítima e, ao mesmo tempo, da 

incorporação pelos sujeitos das ressonâncias do modo como políticas governamentais 

administram esses casos. Isso não significa, por outro lado, que eles não recorram a esse 

expediente, da construção de si como tais, e de dinâmicas encadeadas ao redor disso, 

como a realização de uma denúncia e o exame de seus sofrimentos, como meios de 

elaboração de si. Reforço, portanto, que ainda que eles não tratem de si através da 

categoria vítima, até mesmo pelos imperativos e constrangimentos existentes naquele 

espaço em torno da definição de vítima e do gênero (em seu duplo sentido) do sujeito 

que pode se arvorar com tal, o sofrimento como experiência vivida e narrativa 
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compartilhada, me aproxima das reflexões propostas pela autora – e esse ponto de 

contato, entre minha pesquisa e as reflexões de Jimeno (2010), é fundamental para a 

utilização de tal perspectiva aqui. 

Além da centralidade dos testemunhos pessoais e de sua articulação com 

modalidades e experiências de sofrimento, outro ponto importante a ser destacado no 

argumento da autora é a produção de laços e de reconhecimento entre esses sujeitos, a 

partir dessas mesmas narrativas, operando uma mediação simbólica entre experiências 

individuais e elaborações coletivas. Acredito, a partir das observações no trabalho de 

campo, que o compartilhamento de experiências, não apenas as de sofrimento, mas, 

sobretudo essas, conduz a determinado espírito comunitário que, ao mesmo tempo, 

provoca e é provocado pela identificação dos sujeitos entre si.  

Partindo, assim, da compreensão de que a elaboração de uma experiência de 

vitimado e do sofrimento dela resultante consistem em elementos que produzem 

―empatia‖ (Boltanski, 1990; 1999) ou ―reconhecimento‖ (Jimeno, 2010), é preciso 

dedicar maior atenção aos procedimentos acionados para tanto. Com isso, quero 

reafirmar a centralidade do sofrimento - e da experiência de vítima - no cotidiano 

daqueles grupos, mas, ao mesmo tempo, lançar luz sobre alguns aspectos que permitem 

a sua incorporação, ainda que nem tanto como ―causa‖ coletiva, como nas reflexões de 

Boltanski, mas como argamassa que une os sujeitos entre si e em torno de narrativas 

comuns.  

Partindo das reflexões de Boltanski (1990; 1999) a respeito da ―tópica da 

denúncia‖, das possibilidades de elaboração/emergência de uma ―denuncia pública‖, 

desejo destacar dois aspectos: a importância e os rumos dados com a eleição do 

perpetrador, do causador do sofrimento, do responsável por fazer o outro sujeito vítima; 

e a necessidade de ―des-singularização‖ do caso para que a questão conduza/provoque 

qualquer qualidade de engajamento em seu apoio/aceitação – ou, como no horizonte das 

reflexões de Boltanski, para que os casos de sofrimento singulares ganhem forma de 

generalidades políticas.  

A respeito do primeiro aspecto, detendo-me, nesse momento, nas narrativas que 

envolvem a violência doméstica que passaram a responder e as consequências daí 

resultantes. É interessante refletir sobre os personagens, e os respectivos papéis, que 

emergem das suas narrativas. No próximo capítulo abordarei, a partir das ―justificações‖ 

(Boltanski, 1990; Boltanski e Thévenot, 1999) elaboradas no interior dos grupos, a 

relação vítima e autor. Desse modo, por ora nos deteremos na figura do perpetrador. 
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Ainda no compósito trazido acima, protagonizado por Fabrício, a experiência do 

sujeito é marcada por uma série de circunstâncias que o colocam à prova. A indicação 

dos seus diversos problemas, os movimentos dos seus (possíveis) ameaçadores e as suas 

tentativas de lidar positivamente, isto é, sem incorrer em conflitos, como seria ―de sua 

natureza‖, acionadas como conexões e cadeias causais, dão forma e legitimidade ao 

relato/denúncia de seu sofrimento. Ainda que indique difusamente a existência de uma 

série de questões e atores em seu relato, até pela demanda específica trazida no e pelo 

grupo, a sua ex-esposa emerge como perpetradora: ela descumpriu a combinação que 

mantinha com ele, o agrediu fisicamente, mentiu sobre uma violência que teria sofrido 

dele e o denunciou, falsamente, à polícia.  

Como forma de adensar essa perspectiva, reproduzo abaixo a dinâmica de 

discussão desencadeada pela resposta de Henrique ao questionamento de Pedro sobre a 

razão de estar no grupo (grupo vii, segundo encontro): 

Compósito 04 

Henrique: Meu nome é Henrique, sou segurança, tenho 27 anos e... eu tô aqui por causa 

que agredi a minha ex-esposa.  

Pedro: Você tem filhos? 

Henrique: Tenho, tenho... tenho um filho que eu não vejo há um ano.  

Pedro: Por causa disso tudo? 

Henrique: É... porque ela sumiu do bairro onde a gente morava. E, simplesmente, ela 

falou que o filho era dela e... ela não quer deixar eu ver meu filho. Isso já se passou um 

ano. Há um ano que eu tô vindo aqui no fórum tentando legalizar isso e... até agora 

nada! 

Pedro: Há um ano que você vem batalhando e até agora nada...? 

Henrique: Isso, isso... fez um ano agora... dia primeiro.  

Pedro: O que que eles informam? 

Henrique: Informam que não sabem aonde que ela tá. Que ela tá dando o endereço de 

onde ela morava com a mãe dela, que é o mesmo bairro que o meu. Só que.... sempre 

que ela dá o endereço, que eles vão lá, eles não encontra com ela. A família dela fala 

que ela não tá mais morando lá, e ninguém informa onde é que ela tá... 

Pedro: Vocês tem amigo em comum?  

Henrique: Não.  

Joca entra na conversa: E você sabe se ela está ou não? Você tem como visualizar isso? 

Ou é meio no chute? Porque se você souber onde ela estiver, o oficial de justiça vai lá...  

Henrique: Não, já até procurei. Ela falava que tava dentro de... das comunidades aí. Eu 

fui atrás e... conversei com uns caras e eles falaram que se ela estivesse na comunidade, 

que ela falou que tava, eles iam me dar meu filho lá, pra me ver... Só que aí não 

encontraram ela lá... Aí, no caso, ela falava que tava morando na casa de uma amiga, até 

aqui, no Mangueiral, aqui. Só que lá eu também tenho conhecido. Aí eu fui lá nesse 

conhecido e aí eles me levaram lá, na boca de fumo lá, e me falaram: ―ó, se essa garota 

que você tá falando estiver aqui, ela vai ser obrigada a deixar você ver o seu filho‖. Só 

que aí, quando ela soube que eu tinha ido lá, ela sumiu de lá. Foi pra outro lugar.  

Outro homem comenta: Justiça não funciona, não, mané. Só a favor delas... 

Henrique: Teve uma vez que foi pelo Facebook. Eu botava a foto do meu filho, falava 

que tava procurando ele... A foto da minha ex-esposa também. O que acontecia? Teve 

um amigo que chegou e falou assim: "Pô, essa aqui... é... teu filho é esse aqui?". Eu falei 

é. Ele: "Pô, eu vejo esse garoto aqui quase todo dia na minha rua". Aí eu: Porra, onde é 

que você mora? "Pô, em tal lugar aqui". Eu: Pô, qual é o nome da rua? Aí pelo nome da 

rua eu sabia que o cara, esse amigo meu, morava na mesma rua que a irmã dela. E ela 
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estava escondida na casa da irmã dela. Quando eu fui com a polícia lá, eles falaram que 

não iam dar meu filho. Quando a viatura saiu, no ponto de ônibus, veio o meu cunhado 

de carro, jogando o carro pra cima de mim. Por eu estar com esse negócio, esse 

processo de agressão [suspensão condicional do processo], eu não posso brigar com 

ninguém. O que que acontece? Eu evitei... eu saí. Mas ainda assim ele veio atrás... Aí, 

quer dizer, depois disso foi a última vez.‖ 

[Um curto silêncio] 

Alguém comenta referindo-se a garantia dos direitos de Henrique: E a lei não 

funciona!?  

Joca: Não, a lei funciona.  

Um dos homens no grupo: Mas o cara é o pai. É só pagar a pensão? O cara paga 

pensão... Como é que ela vai proibir? Não existe isso, brother! 

Joca: O problema é que não sabe onde ela tá, cara. Vai fazer o que? Quem é que vai 

descobrir?  

Vários participantes, de diferentes modos, comentam algo como: ―Ah, mas se o cara não 

paga a pensão, ele vai preso!‖. 

Após ser questionado sobre a forma como fazia o pagamento de pensão, Michel retoma 

a palavra: ―Antes era descontado no contra-cheque. Só que aí, até nisso, ela deu um 

jeito... O que que ela fez? Ela cancelou a conta do... dela... Aí eu tive que abrir uma 

outra conta e ficar depositando. Aí eu tô fazendo isso‖. 

Alexandre: Mas e se ele pagar em juízo? 

Joca: Ele pode depositar em juízo. [Indicando a Henrique:] Você deposita em juízo e aí 

você se garante... numa eventual ação de execução.  

Pedro: Até para poder provocar o aparecimento dela, né. Ela passa a ser intimada.  

Outro homem: Agora, se você parar de pagar ela vai aparecer.  

Responde Pedro: Aí, se ele parar de pagar, ele se prejudica. Paga em juízo, aí vai 

chegar um determinado momento que essa fonte pra ela vai secar, e aí ela vai ter que se 

manifestar, provocando a justiça. Provocando a justiça, deve-se ter atrelado a essa ação 

de alimentos, essa questão, esse indicativo... Você tá buscando essas orientações aonde? 

Na Defensoria?  

Henrique: Não, eu estava aqui. Só que depois eu entrei com advogado. Mas aí, até 

agora, como tem pouco tempo também, meu advogado... 

Pedro: É uma sugestão... Acho que é um caminho, né, Joca?  

Joca: Consignar, o nome disso é consignar. Você faz o depósito em juízo, ela não vai 

ter acesso, quando ela deixar de ter acesso a esse dinheiro, ela vai buscar...  

Pedro complementa: Aí ela vai buscar na justiça... Buscando na justiça, lá vai ter um 

aviso dizendo que ela também precisa ser intimada em relação a uma outra questão, que 

é uma questão do exercício da paternidade. 

Jorge: Rapidinho... E se ela não precisar do dinheiro? Aí o cara não vai ver o filho? 

Pedro: Ele tá sem ver o filho, cara! 

Francisco: Mas a lei não funciona. O cara é o pai, o cara registrou o filho... O cara tem 

que ver o filho, pô... 

Pedro: Mas você tá falando sobre a lei, olha só, e aí é um equivoco da tua parte, porque 

a lei, nesse caso, tá a favor dele. Tanto é que os operadores estão indo... Ele falou, os 

caras vão lá, chegam lá na casa e não encontram. Ela tá fugindo, cara. 

Jorge: Agora se a gente fugir eles vão até o inferno atrás da gente. Igual aconteceu 

comigo, pô. Eu fui preso e os caras foram lá em casa me buscar. E aí? 

Henrique: Agora, só cortando você, isso aí é exatamente o que aconteceu comigo 

também. Não no caso de ser preso, mas o que que aconteceu? É... Eu passei um dia a 

mais com meu filho. Eu tinha que entregar ele no... na segunda-feira de manhã no 

colégio, só que eu entregava pra ela no domingo a noite, porque não dava pra mim levar 

o garoto no colégio, por causa do meu trabalho, porque eu saio muito cedo. Eu sempre 

fiz isso, desde que a visitação ficou certa, eu entregava ele no domingo, porque sempre 

na segunda não dava. No dia que eu não fui pro trabalho, e fiquei com ele na segunda, 

ela veio no fórum, e veio falar que eu estava com o garoto, num dia que eu não poderia 

estar com o garoto.  

Tadeu: Que você sequestrou o garoto, né? 

Henrique: É... No caso não, foi considerado que eu não tinha dado o garoto, que eu não 

queria entregar o garoto. 
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Alexandre: Eu sei como é... eu faço a mesma coisa também. Eu pego a minha filha no 

colégio na sexta, e depois entrego na segunda, no colégio de volta... Eu não tenho 

contato nenhum com a minha ex, não. A não ser agora que ela tá me procurando... Eu 

queria até conversar com você [olhando para João Carlos]. 

Augusto: Eu tô desde dezembro para ver os meus também. Eu mando dinheiro e ela 

nem aceita. Ela falou pro meu advogado: "eu não preciso do dinheiro dele para sustentar 

as crianças". Mas também não vou deixar ver. Nem pra mim pagar a pensão e nem pra 

mim ver as crianças. Desde novembro de 2012... já vai pra quase um ano!  

Henrique: A minha também, quando sumiu, falou isso. Não, mas isso desde que a 

gente se separou. Tipo, se separamos, aí uns dois meses depois ela sumiu com meu 

filho. Só que aí rolou ameaça por parte da família dela, só não tomei pancada na rua por 

causa de um amigo meu que é polícia, que chegou na hora... Se não...  

João Carlos: E essas ameaças você tomou cuidado de registrar? 

Henrique: Até fui, mas eles não... Eu vim aqui na delegacia e sabe o que eles falaram 

pra mim? Pô, você não tem vergonha de vir aqui falar isso pra mim, não, cara? [risos do 

grupo]. 

Pedro: Tu lembra da figura que falou isso pra você? 

Henrique: Lembro, lembro... porque foi ele que teve que fazer depois; por causa que eu 

vim aqui no fórum e peguei um papel obrigando ele. E ele falou: ―Ó, eu só vou fazer por 

causa que tem esse papel aqui, ou se não eu não ia fazer... porque eu não faço queixa 

contra a mulher‘. 

Comenta outro homem: Essa semana eu fiz e não teve problema, não. 

Tadeu: Eu penso assim: A Lei da Maria da Penha é boa (Alexandre fala ao mesmo 

tempo: "mas tem vários que são vacilão, vários homens que..."), mas ela é falha. Porque 

a lei não deveria ser só Lei da Maria da Penha. Deveria ser da Maria da Penha, e do 

João também! 

João Carlos: Mas aí não tem nada a ver com a Lei... É a prestação de um serviço que 

não está sendo feito. O policial tá lá, ele é um servidor público. Ele tem que fazer, é a 

função dele.  

Pedro: Um cidadão tem que dar sorte no serviço público... É, no médico... 

Tadeu: Mas a mulher não precisa de sorte, não! 

Pedro: Precisa sim... Porque, olha só... Eu trabalhei na delegacia e já vi muita mulher 

chegar lá ensanguentada e os policiais falando pra ela o seguinte: ‗Nada que uma boa 

noite de sono não possa resolver o teu problema‘. Tudo para não fazer o registro de 

ocorrência. Há uma cultura dentro das polícias, não só a civil ou a militar, de que em 

briga de marido e mulher (ninguém mete a colher, completou o Tadeu) é feijoada! Eles 

chamam de feijoada! (...) Isso não tem a ver com a lei, a legislação até é boa, o 

problema é a aplicação dela. Nós, enquanto cidadãos, não exigimos os nossos direitos, e 

as instituições que tem deveres a realizar também não cumprem o seu dever. Acho que 

já passou do tempo de nós nos mobilizarmos, enquanto cidadãos, na defesa desses 

direitos. 

 

Os dois compósitos (03 e 04) vistos acima trazem, marcadamente, os relatos em 

torno da situação de violência doméstica, pois, como destaquei no capítulo em que 

descrevi os grupos, essa é uma característica dos primeiros encontros: a centralidade 

dessa temática nas discussões. Contudo, é possível notar, que ―a situação‖ de violência, 

em geral, é acompanhada por relatos que envolvem outros aspectos e a caracterização 

de outros atores e conflitos. Uma diferença entre eles, no entanto, é o lugar que a 

Justiça assume no relato de Henrique. Ainda que nos esclarecimentos de Pedro e João 

Carlos fossem indicados os esforços "em fazer cumprir a lei", na leitura dos homens a 

Lei ou a Justiça não parecia direcionar-se para a defesa de Henrique. Ao contrário disso, 

apenas protegeria a mulher e, além disso, constituía-se como um ator que, à espreita, 
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apenas aguardava as possibilidades de atuar contra os homens: A Justiça, tanto quanto a 

ex-esposa de Henrique, seria a perpetradora do seu sofrimento. 

O investimento contra, ou a ênfase na atuação da Justiça e da mulher, como 

indicado no compósito 04, também se evidenciam nas tratativas com relação à pensão, à 

guarda e às visitas de filhos – como já havia surgido na narrativa de Fabrício. Tendo por 

referências as discussões de Zelizer (2011), é interessante notar a particularidade do 

arranjo que aqui se estabelece entre economia, justiça, emoções e cuidado. Em geral, o 

que emerge nos próprios grupos é uma percepção dos homens de que são lesados pelas 

mães de seus filhos com o pagamento da pensão, quando então questionam não só os 

valores, mas também a legitimidade desse pagamento e o acionamento da Justiça para 

tanto, reforçando, de certa maneira, a compreensão em torno dos ―mundos hostis‖, isto 

é, do reconhecimento que a ―intimidade‖ é (ou pode ser) ―contaminada‖ pela 

―economia‖. Controversamente, segundo o que se discutia no compósito trazido a partir 

do caso de Henrique, a oferta da pensão e o acionamento da justiça são concebidos 

como estratégias disponíveis para que se tenha acesso/possibilidade de afeto, portanto, 

do ―cuidado‖ entre pai e filho, indicando outras conformações que não a de exclusão, 

oposição e hostilidade em torno da intimidade, da economia e da justiça. Voltarei a esse 

tema a seguir.  

No compósito que segue, em que Fernando é o protagonista, também com a 

intensa participação e mobilização dos outros membros do grupo, evidencia-se mais 

uma vez algumas tensões em torno da justiça, da pensão e da guarda dos filhos, como 

ocorreu com Henrique, mas, como veremos, os arranjos em torno desses elementos se 

dão em outra direção: 

Compósito 05 

Fernando: Pô, ontem foi a audiência da pensão, me ferrei, 40%. Entrei na sala, quatro 

mulher contra um homem.  

Risos e indagações: Quatro mulheres??? 

Fernando: Quatro mulher... ("É assim mesmo", disse Jorge). 

João Carlos questiona: Por que quatro mulheres? Uma juíza, uma promotora...? 

Fernando: Uma juíza, uma promotora e tinha uma outra lá (Era a secretária, deve ser 

pra digitar lá..., disse Joca). Não, tava contra mim também, respondeu Fernado.  

Jorge: Era tipo uma advogada da mulher lá...  

Joca: Não, essa era a Defensora. E você? Foi com a cara e a coragem? Foi sem 

advogado, sem nada?  

Fernando: Fui assim mesmo.  

Joca: Saiu vivo, já tá bom... [risos do grupo]  

Fernando: Vou pagar 780,00 reais por mês.  

Joca: Ó, alimentos é um binômio: necessidade de quem vai receber e possibilidade de 

quem vai pagar. Se você vai pagar 700 e pouco, parabéns, é porque você tá ganhando 

bem! 

Fernando: Ganhando bem? Ganho 1.250,00... Como é que tô ganhando bem?  
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Joca: Pô, então tu... quantos filhos são?  

Fernando: Dois.  

Joca: Dois? 700 e pouco?  

Bernardo: Mas você pode recorrer, não? Tem alguma coisa errada...  

Joca: Dá pra reduzir isso aí, dá pra reduzir isso aí.  

Jorge: Tem que reduzir, é mais de 50%...  

Fernando: Aí ela levou um papel, que meu filho tem problema... tal, tal, tal... que tá 

tomando remédio, que não sei o quê...  

Joca: É, mas ela tem que colaborar com 50% disso. Você não fez o filho sozinho. 

Fernando: E ela trabalha, levou o contracheque dela... 

Joca: Entendeu? Você pode agora, que já terminou e tal... Nesse processo foi acordo ou 

foi sentença?  

Fernando: Acordo, acordo que eu fui forçado a fazer, eu não tinha opção.  

Joca: Acordo é vontade das partes. Mas o que que você tem que fazer agora? Paga a 

primeira parcela, entendeu? Depois você entra com uma revisão, entendeu? Entra com 

uma revisão que eles têm que baixar isso. (...)  

Francisco: Mais do que a metade [dos seus rendimentos].  

 

[Inicia-se uma conversa paralela entre Bernardo e Jorge: Bernardo pergunta quantos 

filhos Jorge tem. Ele responde que três e que dá 40%. Bernardo conclui com: ―Então...‖] 

 

Fernando: Eles moravam comigo. Nem pagando escola e alimentação eu gastava isso! 

Enquanto Joca encerrava a discussão e começava a apresentar o filme a ser exibido no 

dia, Bernardo comenta: "Deixa eu continuar cuidando do meu filho!" 

 

Após o filme ―Acorda, Raimunda‖
137

 ser exibido, iniciou-se o debate a respeito das 

questões retratadas, quando então se retorna ao tema da audiência do Fernando. 

Bernardo questiona se ele poderia recorrer. Joca explica que o caso era de acordo etc., e 

Fernando diz que foi obrigado. Joca pergunta se foi ―só ação de alimentos ou foi 

execução de alimentos?‖. Ele responde que foi execução. 

Joca: É, aí, para não ir preso, vale qualquer coisa. 

Bernardo: Qualquer coisa?  

Joca: Você prefere ir preso?!  

Fernando: Posso atrasar pelo menos uns 30 dias? 

Joca: Tu tá doido? [Atrasar] Pra ir preso? 

Fernando: Dia nenhum? 

Joca: Até cinco dias, assim, ainda é admitido. Trinta dias, malandro, se ela, quer dizer, 

ela não, se o advogado, o defensor dela, fizer uma petição ao juiz dizendo que você tá 

trinta dias atrasado, ele manda te grampear [prender] na hora. 

Fernando: E se eu já tiver pago? 

Joca: Mas aí tu atrasou e depois pagou... Como é que funciona? 

Fernando: Nããããaoo... vou atrasar praaaa... depois pagar, né? Tipo assim, tenho que 

pagar dia 5, eu vou lá dia 29 e pago!  

Joca: Não faz isso, não, cara.  

Bernardo: Ele quer atrasar de propósito, pra atrasar ela...  

Fernando confirma e Joca pergunta: E as crianças? 

Fernando: As crianças tão bem.  

Bernardo: Resumindo, quem tá se atrasando é você, que ela pode te ferrar, entendeu? 

Joca: Uma vez ou outra pode até passar, mas se for frequente, ela pode ajuizar uma 

nova execução de alimentos e você ser preso.  

Fernando: Aí ela não recebe nada, se eu for preso!‖  

Joca e os homens: Recebe, recebe... (Risos).  

Após esclarecerem que ―o governo paga pra ela‖, através do auxílio-reclusão
138

, ele fica 

um pouco perplexo com a novidade. 

                                                           
137

 A descrição dos filmes e de outros artefatos utilizados durante os encontros foi realizada no segundo 

capítulo dessa tese. 
138

 ―O Auxílio-reclusão é um benefício devido apenas aos dependentes do segurado do INSS (ou seja, que 

contribui mensalmente) preso em regime fechado ou semiaberto, durante o período de reclusão ou 

detenção. O segurado não pode estar recebendo salário de empresa nem benefício do INSS. Para que os 
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Assim como Fabrício (compósito 3) revelou no início desse capítulo que havia 

deixado de pagar a pensão ―só de raiva‖, porque ―não vê a filha, não vai às festas‖, o 

caso do Fernando também nos remete a elaborações específicas entre economia e 

intimidade, dado que o seu questionamento, ainda que não explicitamente, articula-se 

em torno da acusação da ―introdução de outras doutrinas e práticas de esferas separadas 

e mundos hostis‖ na fixação do valor da pensão. Seguindo as formulações de Zelizer 

(2011), é oportuno pensar que essas situações revelam os tensionamentos que produzem 

e são reproduzidos quando elaborações em torno de reciprocidades são rompidas, sendo, 

em ambos os casos, respondidas com determinadas operações econômicas que reforçam 

o rompimento de outras reciprocidades que estruturam/conformam tais relações de 

intimidade. Nesse sentido, a autora diz: 

―Nas famílias, por exemplo, toda negociação tem importância tanto para a transação em 

questão quanto para relações de prazo mais longo entre os membros da família. Quando 

os membros da família tecem uma rede de reciprocidade, uma comunidade de destino e 

uma série de obrigações para a proteção mútua e coletiva, confundir a interação familiar 

com as transações comerciais comuns de fato seria uma ameaça à viabilidade familiar. 

(...) Ao reagir a essas ameaças de conflito e fidelidade enfraquecida, os defensores dos 

cenários íntimos introduzem doutrinas e práticas de esferas separadas e mundos hostis‖. 

(Zelizer, 2011, p. 238-239) 

 

Há, portanto, na composição dessas narrativas e mesmo na construção de 

determinada identidade e solidariedade entre os membros dos grupos, a eleição de dois 

personagens que, em geral, dão forma ao seu sofrimento e ao seu lugar de vítima na 

figura/papel de seus principais algozes: as mulheres que os denunciaram pela violência 

doméstica e os diferentes atores do sistema de justiça, notadamente, a Justiça, que não 

lhe deram ouvidos ou que, no decorrer do processo, incorreram no uso de alguma 

arbitrariedade. 

Ainda que as narrativas em torno das mulheres singulares, isto é, as então 

companheiras e/ou as mães dos seus filhos, vítimas nos processos e suas denunciantes, 

possam, através da sua indicação/reunião em torno do coletivo ―mulheres‖ serem 

despessoalizadas, as queixas (Gregori, 1989; 1993) ainda são fortemente relacionadas 

aos sujeitos, seus casos e dinâmicas específicas. Por outro lado, ao observar o 

acionamento da Justiça nos casos acima, ou ainda, como veremos no próximo capítulo, 

                                                                                                                                                                          

dependentes tenham direito, é necessário que o último salário recebido pelo segurado esteja dentro do 

limite previsto pela legislação (atualmente, R$ 1.089,72). Caso o último salário do segurado esteja acima 

deste valor, não há direito ao benefício‖. Informação retirada do site do Ministério da Previdência Social, 

visitado em 28 de dezembro de 2015, em http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-

servicos/auxilio-reclusao/ 



144 

 

em torno das delegacias, e mesmo dos presídios, a eleição desse outro perpetrador, 

apesar de também elaborado a partir de contextos e situações particulares, de certo 

modo, é realizada (e/ou lida) como um agente que os atinge, mas que, do mesmo modo, 

atinge a todos. Trata-se de um sujeito que atua não apenas naqueles casos contra 

determinados indivíduos, mas um ente que, de certo modo, atua (pode atuar) por sobre 

todos. 

Esse elemento é importante, pois acredito que a centralidade que a Justiça, como 

esse ator não singularizado, ao contrário das mulheres, assume nas narrativas de 

sofrimento e de elaboração de si como vítimas, possibilitará a própria des-singularização 

das narrativas. Desse modo, é fundamental para forjar um mecanismo de produção da 

empatia e do reconhecimento entre aqueles sujeitos. Contudo, não é específico das 

dinâmicas que se produzem nos grupos que a Justiça possa ser tomada com tais 

qualidades/características universalizantes, dado que, como um dos agentes 

fundamentais à administração estatal, performa tais qualidades.  

Esse aspecto também é importante, na medida em que o seu fazer falho ou 

equivocado permite, ainda como forma de potencializar tais denúncias e vítimas, um 

movimento estratégico a esse tópico: a possibilidade de generalização dos casos 

particulares. Nesse sentido, acompanhando os argumentos de Boltanski, os sujeitos 

encontram um meio para associarem seus casos a grandes causas, valores universais, 

tais como ―a necessidade de se fazer justiça‖, ―de a justiça ser cumprida‖. 

Ainda em sua argumentação, Boltanski (1990; 1999), ao caracterizar a 

importância da definição do perpetrador, destaca que um efeito da eficácia desse 

processo é o próprio ocultamento da vítima, dada a força colocada na elaboração da 

―acusação" e a luz que é lançada sobre o "perpetrador‖. A partir disso, além de levar em 

consideração que a crítica à Justiça é uma espécie de lugar comum na sociedade 

brasileira, bem como dos aspectos universalizantes que a caracterizam, a força que a 

Justiça assume enquanto perpetradora, em comparação com ―as mulheres‖, também 

pode ser compreendida pela maneira mais fácil, ou com menos constrangimentos, com 

que os homens, tomada como referência aquilo que convencionalmente foi chamado de 

masculinidade hegemônica, teriam para falar desse braço do Estado se comparado ao 

desconforto para comentarem sobre as atuais ou ex-mulheres com quem eles ou seus 

colegas de grupo mantêm ou mantiveram relações. 

Procurei mostrar, portanto, que a eleição desse perpetrador comum, a Justiça, 

constitui um elemento fundamental para a des-singularização dos casos e à produção de 
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empatia e reconhecimento entre aqueles sujeitos. Contudo, se aqui as falas se remetem, 

sobretudo, ao Poder Judiciário, desejo fazer a ressalva que processos similares, ainda 

caracterizados como ―Justiça‖, são elaborados em torno de acusações de violações 

semelhantes em seus encontros com policiais ou passagens por presídios, como veremos 

no capítulo 05. 

Articulado a essas questões, destaco, ainda que não vá desenvolver aqui, que 

outros processos da administração estatal conduzem à mesma dinâmica de classificação 

e associação entre esses sujeitos. O que é mais evidente, é claro, está na própria 

nomeação dos mesmos como agressores, réus e seus correlatos, como também o 

encaminhamento à mesma "sanção judicial" e a outros institutos jurídicos. Contudo, 

apesar de reconhecer esses aspectos, considero oportuno perscrutar os processos que 

atualizam e/ou produzem essas relações no cotidiano, observando as nuances entre 

aqueles elementos que são prescritos, ou podem ter sua origem em atos prescritivos, e a 

sua efetivação (ou não) entre os sujeitos que se pretende administrar. 

A respeito de tais elaborações, portanto, desejo destacar, em diálogo com ampla 

literatura dedicada ao estudo dos serviços e atendimentos a homens autores de violência 

doméstica (Nascimento, 2001; Marques, 2007; Gomes, 2010; Pazo, 2013), que o 

discurso ‗vitimizante‘ ou ‗vitimista‘ que os homens produzem, muitas vezes 

considerados pela literatura como falseamentos e/ou ―tentativas de se safar‖, pode estar 

relacionado, do mesmo modo, a uma espécie de linguagem própria-possível de 

constituição desses grupos. Linguagem essa que viabiliza não apenas uma narrativa 

compartilhada, próxima, similar em torno da violência a que respondem, e/ou das 

consequências advindas da mesma, mas uma forma específica de elaboração de si – que 

inclui tal violência, mas que congrega e se produz através de outros aspectos e temas 

que examinarei no próximo capítulo. 

 Nesse sentido, é oportuno recuperar a discussão de Halbwachs (1968) retomada 

por Pollak, a respeito dos aspectos constituidores de uma ―memória coletiva‖. Segundo 

os argumentos dos autores, a sua emergência e manutenção depende do reforço na 

―coesão social‖ garantida pela ―adesão afetiva‖ dos sujeitos àquela coletividade, 

chamada, por sua vez, de ―comunidade afetiva‖. A referência a uma ―adesão afetiva‖ do 

sujeito, em si, não evidencia a relação contínua e negociada entre as memórias 

individuais e a memória comum para a conformação de ambas. Nesse sentido, vale 

retomar uma citação de Halbwacks feita por Pollak (1989, p. 2): "Para que nossa 

memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos: é 
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preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja 

suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros 

nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum." 

Como apresentado através da citação de Pollak (1989), a composição de uma 

―memória coletiva‖ não se dá de maneira direta ou pela simples soma das diferentes 

narrativas, ou ―testemunhos‖, trazidos pelos sujeitos, mas por uma imbricada 

configuração que envolve a mediação entre a experiência do outro e a própria, e uma 

relação entre estas e a emergência desse ator coletivo. O que procurei demonstrar, 

portanto, foram alguns dos procedimentos, ênfases e moralidades que, durante a 

realização do meu trabalho de campo, pude reconhecer como mais eficazes à 

composição dos grupos, ao forjamento de empatia/reconhecimento entre seus membros, 

à emergência de narrativas pessoais e, ao mesmo tempo, de uma ―memória comum‖. 

Ainda em diálogo com Halbwachs e também com Pollak, é importante 

retomarmos a apreensão que esses autores, entre outros, elaboram a respeito da 

―memória‖ como um movimento, uma ―operação‖ que constrói, viabiliza e integra, 

sujeitos e sentimentos, indispensáveis ao reconhecimento de si e, ao mesmo tempo, de 

modo mais ou menos consciente, também em relação com outros, de modo uno ou 

ainda coletivamente. Estabelecer memória coletiva é, portanto, um meio de constituição 

de si, mas também um recurso de constituição de limitações e fronteiras sobre quem 

está dentro e está fora, coadunando o reforço de determinada coesão social entre os 

pares identificados ou produzidos através do reconhecimento daquilo que lhes é peculiar 

e definidor. Esses elementos são fundamentais à condução e execução dos grupos 

reflexivos, sendo indispensáveis conhecê-los para melhor apreender os diversos aspectos 

e sociabilidades que lá se produzem. 

 

Além do sofrimento: algumas outras formas de associação 

 

 Como venho destacando nesse capítulo, a elaboração de si realizada nos grupos 

em torno de uma experiência de vítima e do sofrimento correlato, evidenciou-se como 

um importante elo entre aqueles sujeitos. Essa dinâmica conferiu, através da mediação 

entre uma experiência individual e o reconhecimento de pontes com as narrativas 

compartilhadas pelos outros participantes, uma espécie de unidade entre os sujeitos. Dos 

testemunhos individuais tornou-se possível elaborar uma espécie de narrativa 

compartilhada a respeito dos casos particulares, conferindo, ao mesmo tempo, 
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singularidade e generalidade às situações ocorridas e às narrativas que produziam sobre 

si.  

 Não obstante, se determinada coesão dos grupos passa pela elaboração dessa 

memória coletiva, dado que ela apresenta um lugar para si e ao menos para outros dois 

personagens, a mulher e a Justiça, que são elaborados também de maneira central na 

experiência desses sujeitos, tais laços são (re) produzidos em torno de diferentes 

aspectos ao longo dos grupos. Em alguns grupos, por exemplo, um caso narrado por um 

dos sujeitos em um dos encontros, era retomado por outros participantes, grupos à 

frente, para conhecer os desdobramentos e consequências do mesmo, ou ainda como 

forma de "aprender" com a experiência do outro. Esse aspecto, aliás, também 

corresponde à concepção nativa daqueles que executam tais trabalhos, haja vista que é 

comum a afirmação que o trabalho com grupos faz sentido ―porque um aprende com o 

outro‖, ou ainda, como mencionou Débora amplamente, ―às vezes a dúvida de um é a 

dúvida do outro‖. Independente dos fundamentos e consequências sugeridas por quem 

―facilita‖ ou pelos defensores desse tipo de atuação com os homens autores de violência 

doméstica, apenas desejo, nesse ponto, indicar outras modalidades de troca que, de certa 

maneira, produzem e resultam de determinado sentimento de pertença/coletivismo entre 

os participantes.  

Antes de iniciar o grupo, Humberto pergunta a Cláudio se ele mora com a mulher "na 

mesma casa" e "como é a divisão", se "tem dependências‖ – impossível estabelecer uma 

relação direta, causal, entre esses dois eventos, mas, no encontro anterior, Cláudio havia 

relatado tensões em sua convivência doméstica. De modo bastante econômico, Cláudio 

responde que ―tem em cima e em baixo‖, que eles tiveram um "pequeno 

desentendimento", mas que "está tudo bem". Humberto insiste e pergunta "como 

funciona", se ele "pode levar o pessoal". Ele responde que pode, "que ele tem que ter 

respeito, que tem os filhos..." Pedro palpita: "da parte dela também, né?" - Débora 

encerrou o diálogo iniciando o grupo do dia. 

 

*** 
 

 

 Compósito 06 
 

Henrique: Então, olha só, é igual ao meu caso [refere-se ao relato de Lucas que, antes 

dele, contava que a sua ex-esposa envia mensagens e telefona para ele, ainda que o 

mesmo possua medidas protetivas]. Eu não vejo o meu filho. Tá igual o caso dele, eu 

também não posso chegar perto da minha mulher, falar com ela, mas ela me liga. Eu 

tenho isso gravado no celular, mas eu não posso falar com ela nada? A respeito de... Ah, 

meu filho tá doente eu não posso saber, eu não posso ligar pra ela, eu não posso nada?  

Joca: Através de terceiros.  

Alexandre: Já achou ele já? [Alexandre retoma a fala de Henrique, dois encontros 

antes, em que trata das dificuldades em ver seu filho]  

Henrique: Ela me retornou falando que quer fazer acordo pra deixar eu ver meu filho. 

Só que todas as vezes que ela ligava...  

Débora, faz um corte abrupto e diz: Faça esse acordo na justiça, tá?  

Joca: Esclarece que já tem uma ação etc.  
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Henrique: Ela já tinha marcado pra mim ver na casa da mãe dela no domingo. Só que, 

até agora, eu tô pensando se...  

Joca: Não, não... enquanto não tiver resolvido... apesar da medida ser contra ela, né, 

não é contra a criança, entendeu? Mas se ela estiver presente, você pode se complicar... 

entendeu?  

Alexandre: Vai com a família, fica em algum lugar perto e pede pra alguém buscar e 

tals.  

 

 

 Além das recomendações feitas aos pares, como as de Alexandre acima, e outras 

formas de procurar orientar, sugerir soluções e acompanhar os casos, como vimos aqui e 

no primeiro compósito, a realização de uma fala pessoal, de uma narrativa construída 

em torno de experiências, em diferentes âmbitos da vida, dão um tom de relativa 

harmonia e integração entre os sujeitos. 

 Compósito 07  

Em um dos encontros, tratando das dinâmicas familiares, Fabrício diz que está 

―aprendendo bastante‖ com a nova mulher, que é mais nova que ele. Conta que achou 

que teria para ensinar, mas tem aprendido muito. Continua dizendo que ―discussão de 

casal todos têm, não adianta dizer, todos têm‖ e que quando discutem, algumas vezes, 

ele sai xingando, vai na oficina, porque gosta de trabalhar, e depois volta pra ver como 

está. Conversam e, segundo ele, ―às vezes eu acho que ela tá errada, mas aí eu vejo que 

eu que tô‖. 

 

Joca, a partir da fala de Fabrício, compartilha a sua experiência: ―Viver casado é muito 

difícil, pois são duas personalidades que pensam diferente juntos. É um abrir mão‖. Cita 

que está ―casado há quase 30 anos‖ e que ―como Fabrício disse, teve percalços, não vou 

ser hipócrita, como toda relação tem...‖. Revela que, no entanto, ―nunca houve 

violência‖. ―O cara que fala que não teve [uma discussão] é mentiroso. Trinta anos não 

é possível!‖ A partir daí, conta um ―pequeno incidente‖ em sua casa. Após fazer um 

preâmbulo em que critica a atuação da CEDAE e do DETRAN, prontamente apoiado 

pelos participantes do grupo, inicia a narrativa indicando que a esposa e ele tiveram 

uma divergência com relação ao consumo e acúmulo de água. Ele ―alertou‖ que ela 

economizasse, dado que havia visto a indicação nos meios de comunicação, mas ela, 

confiando na quantidade de água que tinham na caixa, ―continuou usando normalmente‖ 

– ―usou máquina de lavar, lavou quintal etc.‖. Não se importou com as recomendações, 

de Joca e dos meios de comunicação, até que a água acabou. Após compartilhar a 

situação, relatou a sua reação: 

 

Joca: O que que acontece? Eu poderia ir pro bar e tomar meia dúzia de cerveja e ficar 

chateado porque eu tô sem água. Não fiz isso ("Ia chegar em casa e ia continuar sem 

água do mesmo jeito", comentou Humberto). O que que eu fiz? ―Meu amor, vamos lá 

no shopping. Eu precisava comprar uma coisa pra mim mesmo, a gente aproveita e 

almoça por lá.‖ Aí, lá no shopping, até tomei uns chopinhos por lá. Meu filho tava com 

a gente, eu podia ficar a vontade no chope porque ele vinha dirigindo... Se eu vou pro 

boteco da esquina, cara, encho a cara e vou lá questionar ela porque está sem água? (...) 

Entendeu? Então problemas todo mundo tem... Que eu fiquei chateado, eu fiquei... Com 

toda a razão [risos do Joca], desde quinta-feira que não tem água, e você tá só gastando, 

só gastando, só gastando... vai chegar uma hora que a água vai faltar!. Eu que sou 

sacana, falei: eu te avisei! [risos do grupo].Logo após esse relato, Joca emenda com 

uma piada dizendo que foram ao shopping ―comer comida russa‖, ―Rozcuovo‖, som 

que, a partir da enunciação rápida e com outras tônicas de ―arroz com ovo‖, realçaria os 

fonemas que, em senso comum, seriam os mais recorrentes na língua russa. 

 

Sebastião comenta sobre o caso de Cláudio e de Joca: Você tá falando, tá falando, tá 

falando, e a pessoa tá ali teimando! A partir disso, faz um relato similar a respeito de 

uma desavença com a irmã; ele também a teria ―alertado‖ sobre as consequências dos 
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seus gestos, mas ela não teria considerado: ―Foi a tua língua, filha da puta!‖, com voz 

fina, imita a irmã e a reação da mesma quando a ―profecia‖ de Sebastião se realizou. 

[Todos riem]. ―Tua língua é uma praga!‖, disse ela. ―Eu te avisei...‖, ele teria reagido. 

[Mais risos]. ―Você tá falando com a pessoa... irrita!‖, conclui a respeito da sua situação 

e a de Joca, que, em seguida, confirma: ―É, irrita mesmo‖. 

 

Sebastião conta outra situação similar com a mulher, em que ele "fez uma pegadinha": 

Pedi para ela segurar uns dois dias [não tomar banho quente nesse período], que eu ia 

pegar o fio [para arrumar a fiação do chuveiro e da casa]. Ela disse: ―Então eu não vou 

tomar banho!‖. Ele reagiu: ―Problema é seu! [Risos do grupo] Não é eu que vou ficar 

fedendo‖. E tome banho quente, e tome banho quente... eu só tô vendo o fio... Eu falei: 

―Na hora que o fio pegar fogo, e você tomar uma porrada bem debaixo do chuveiro, 

aí...‖. ―Ah, você quando começa a falar‖ [imita, modificando a voz, em tom mais 

esticado, alongado e soando reclamação]. ―Eu falo porque eu já sei o que vai 

acontecer‖.  Páh, queimou o fio! Eu falei: ―Agora você vai tomar banho frio, ah, vai...‖ 

Ela: ―Ah, eu vou lá e esquento!‖ ―Esquenta, vamos ver se você esquenta‖ (Joca, ao 

mesmo tempo, comenta: ―O gás vai embora, meu irmão!‖). Eu fui lá e pá: fechei a 

válvula do fogão! ―Vamos ver se você esquenta‖ (―Você também é brabo, né?!‖, 

conclui Joca ao mesmo tempo que ele falava). No dia seguinte perguntei se ela tinha 

tomado banho. Representando alguém com frio, com a voz e com o corpo trêmulos, a 

sua companheira teria respondido: ―Tomei, tomei... tomei banho frio‖ [Risos do grupo]. 

Aí ela: ―Poxa, quando você falar as coisas agora, eu vou ouvir‖ [Mais risos]. ―Eu falei, 

porque se não o negócio sai caro para você...‖ E concluiu sobre a sua narrativa: Não, 

porque tem coisa que você tá falando com a pessoa...‖ 

 

Por fim, Sebastião recupera uma visita de um funcionário-fiscal da empresa fornecedora 

de energia do seu município que estava em sua rua com a função de ―caça-gato‖, pois 

estava mudando a fiação e ―de olho nos relógios‖. O funcionário pediu para entrar em 

sua casa e ele retrucou: Seu serviço é do muro pra fora, dentro da minha casa quem 

manda sou eu. Ele, o funcionário, teria perguntado: ―E esse fio, tá indo pra onde?‖. Eu 

pensei assim: o bicho é tão burro que o gato tá na cara dele e ele não vê. ("Ele não vê", 

diz rindo e ao mesmo tempo Humberto). Ele procurando... (...) Aí ele ficou coçando a 

cabeça um tempo... ele sabia que tinha gato, mas não sabia onde... [Risos coletivos]. Ele 

querendo entrar, ele querendo entrar...  

 

Joca esclarece que ele não pode entrar por querer, ―só com mandato‖ ou ―quando o PC 

[o relógio/medidor de consumo] é dentro‖. Em seguida conta que a sua ―irmã nem 

recebe conta‖. Fiscais da fornecedora de energia elétrica, segundo ele, já visitaram a 

casa, mas nada aconteceu. ―Ela passa o dia com o ar ligado‖, contou ele seguido-se do 

riso de todos. Mas Joca conta que ele, por outro lado, tem medo. Logo Humberto e 

Sebastião respondem dizendo que ―não é vantagem, não!‖. Cláudio comenta sobre um 

chip que vende na Central do Brasil, que, segundo ele, é eficaz para burlar o medidor. 

Joca, então, conta que conheceu uma pessoa que fazia gato com uma seringa: ―Ele 

injetava um líquido, como se fosse uma cola...‖. Sebastião responde que ―fazia gato na 

Zona Sul [do Rio de Janeiro], naqueles PCs grandes, enormes... Poderia ir fiscalização, 

controle, mas ninguém descobriria‖. ―O gato mais perfeito que tem‖, continuou ele, ―é 

com uma peça de micro-ondas‖. 

 

Daí a conversa deriva para diversos truques e estratégias possíveis tanto para burlar a 

cobrança, quanto para economizar energia. Muitos contam vantagem e todos riem e se 

divertem. Após toda essa conversa, João Carlos conclui: ―Nós viemos estudar a Lei 

Maria da Penha e estamos tendo uma aula de refrigeração‖. [Risos coletivos]. E 

continua: ―Tudo é aprendizado, né? Bem, senhores, nós já vimos todos os DVDs que 

tinham aí para serem vistos, a danada da cartilha que ninguém nunca leu, né? Eu dei 

uma pra cada um no início, na saída eu vou pegar de volta a de todo mundo!‖ [Mais 

risos].  

 

Como é possível notar, as brincadeiras e conversas em torno de amenidades 

constituem outras linguagens desse fazer (do) grupo. Se o sofrimento, por um lado, 
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consiste em um elo importante, a abertura dos encontros a outros temas, as piadas e 

brincadeiras colaboram, por outro lado, na produção daquela mesma coletividade. É 

dessa mistura entre diferentes temáticas, ênfases e formas narrativas, dessa aparente 

confusão em que o ―facilitador‖ encerra um longo diálogo clamando para que se volte à 

―Lei Maria da Penha‖, tema que, segundo ele, deveriam estar estudando, que emerge o 

sentido de coletividade que procuro destacar aqui, mas, além disso, a própria 

possibilidade de emergência de narrativas comuns em torno de experiências 

particulares.  

Vejamos uma outra situação. Antes de iniciar o encontro do grupo, após um 

curto intervalo entre as conversas mantidas, João Carlos interrompe o silêncio que se 

formara e revela que ouviu uma piada no rádio, ―hoje cedo‖, e começa a contá-la:  

A garotinha de 18 anos chegou para vovó e falou: Vovó, a senhora que é vivida, 

experiente, o que que é sexo gostoso? Aí a velhinha falou assim: É, minha neta, sexo 

gostoso é quando o seu marido te dá um cheque de 5 mil reais, te leva pra jantar e 

depois vocês fazem amor. Aí é gostoso! Vovó, e o sexo muito gostoso? Muito gostoso é 

aquele que o seu marido te dá um cheque de 10 mil reais, te leva pro shopping, faz 

compras, almoça, vai ao cinema e depois vocês fazem amor. Aí é muito gostoso! E por 

amor, sexo por amor? Aí a velhinha falou: Ah, minha neta, isso aí foi uma coisa que 

pobre inventou pra te comer de graça‖. (Risos coletivos) 

Essa é boa, vou guardar essa, essa é maneira!, comentaram alguns participantes. 

 

É interessante notar, ainda refletindo sobre as formas que os temas se encadeiam 

e se articulam no cotidiano dos grupos, que essa "piada" foi narrada pouco tempo 

depois da narrativa e discussão em torno de uma audiência em que se definiu o valor de 

uma pensão a ser paga, enquanto boa parte dos participantes estava na sala e apenas se 

aguardava a chegada de alguns outros que poderiam estar ―um pouco atrasados‖. Nesse 

período de conversa sobre ―amenidades‖, antes do início das atividades de fato, há uma 

conversa livre sobre diferentes temas que interpreto como estratégica à formação dos 

grupos. Fala-se sobre futebol, jogos daquela rodada e a localização dos clubes no 

campeonato brasileiro; passa-se para o tratamento dado e o modo como os seguranças 

do fórum atendem a população, com descortesia e, muitas vezes, grosseria; sobre os 

flanelinhas e as dificuldades em estacionar automóveis próximo ao fórum; sobre os 

seguranças das agências bancárias e o caráter seletivo na entrada das mesmas, 

ressaltando que ―são os caras que escolhem quem vai ser barrado‖ etc. Todas essas 

conversas, as trocas estabelecidas entre esses temas e as suas experiências com eles e/ou 

naquelas situações, dão liga e vinculam aqueles sujeitos, reforçando a produção de 

determinada cumplicidade, para além das experiências de vitimização e sofrimento já 

examinadas.  
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Trago a ―piada‖ de Joca, acima, não por seu conteúdo, pois em minha avaliação 

no instante em que ela é contada o mais importante não é o que ela expressa, mas o seu 

uso como uma estratégia de distração, de ocupação de tempo antes do início do grupo e 

de acionamento de uma espécie de parceria/camaradagem entre os pares. É claro que o 

seu conteúdo se relaciona com a composição do grupo em questão - uma reunião de 

homens - e que essas piadas ou brincadeiras mobilizam um léxico específico 

diretamente relacionado a determinadas concepções sobre relações de gêneros
139

, mas 

existem também outras possibilidades para enunciação feitas naquele contexto. Eram 

comuns, por exemplo, as brincadeiras referentes ao consumo de bebidas alcóolicas - 

também tratadas jocosamente como ―querosene‖, ―mé‖ e ―birita‖ - e seus efeitos, 

referências a visitas ao urologista e sobre impotência sexual. Outras vezes, as 

brincadeiras não tinham um assunto em si, mas eram elaboradas enquanto ―causos‖ e 

anedotas que remetiam a determinada modalidade de humor mais exagerado e rude, 

como as do célebre personagem da literatura de cordel, ―Seu Lunga‖.  

Ainda no que se refere à ordem da jocosidade, se na citação anterior trouxe uma 

piada contada por João Carlos, no compósito a seguir vemos duas rápidas situações 

exemplares da mesma dinâmica entre os homens: 

Gabriel, nos primeiros grupos, quando foi informado pela equipe que tinha medidas 

protetivas, se surpreendeu. Não sabia que uma delas impunha distância de Márcia, sua 

ex-companheira. Além de ter ficado, visível e declaradamente, preocupado com a 

possibilidade de ser preso – em razão do descumprimento de algo que, em tese, ele não 

sabia que deveria cumprir. Contou, inclusive, que naquele mesmo dia, logo após o 

grupo, tinha combinado com ela de almoçar, pois ela estava ―com uns problemas de 

saúde‖. Na ocasião, seus colegas do grupo perguntaram se eles haviam retornado e ele 

disse que não. Encontros depois, Bernardo, em tom jocoso, faz a seguinte provocação: 

―Voltando aquele assunto que não quer calar, e o negócio com a sua menina [a Márcia]? 

Como é que ficou? Tão almoçando juntos ainda?‖. Diante dos risos de todos à 

colocação de Bernardo, Francisco interveio: ―Ih, eu não encontrei com os dois lá 

embaixo?! É...‖. Marcio: ―Ahhhhhhhh. Ele mandou a mulher vir [retirar as medidas 

protetivas]... Daqui a dois anos a mulher processa ele de novo‖. Gabriel apenas riu e o 

grupo seguiu. 

*** 

Sebastião contou sobre uma situação que envolvia a sua atual esposa, sua filha e a ex-

companheira que o denunciou, mãe de sua filha. Um dia, quando foi buscar a filha na 

casa da mãe, antes de ir resolver algo no centro de Cidanópolis, contou para a ex-

companheira: ―vou pegar a Maria, vou passar com ela no centro e depois vou pra minha 

casa‖. A mãe de sua filha, então, pediu uma carona, pois também tinha que ir ao centro. 

Seus colegas de grupo soltaram um: ―ihhhhhhh‖, pareciam supor algum interesse 

afetivo-sexual, mas também poderiam sugerir algo como ―lá vem confusão‖. Então 

Sebastião continua: ―Calma aí. Nisso, a minha mulher ia tá comigo no carro (Mais 

interjeições de ―ihhhhh"). Eu falei: ―Pô, Juliana, a Fernanda vai estar comigo...‖. E ela 

foi logo falando: ―E agora você não pode dar uma carona para mãe da sua filha?‖. 

                                                           
139

 Não estou, portanto, negando a importância do conteúdo para uma análise sobre gênero, nem a própria 

leitura que João Carlos faz a respeito dos temas e possibilidades de piadas a serem narradas nos grupos. 

Apenas, em razão das limitações do espaço e dos interesses da análise empreendida nesse momento, não 

me debruçarei mais detidamente nesses aspectos dessa ―piada‖.  
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Todos riram e ele continuou: ―Como faço? Quero saber quem vai na frente?", disse em 

tom jocoso e seguido pelo riso de todos. Então Thiago comentou: ―Complicado!‖ e 

emendou com outra narrativa: ―Igual outro dia... minha filha dormiu lá em casa, aí, no 

dia seguinte, na hora do café, tá tudo bem, comendo, ela perguntou: 'Papai, quando você 

vai voltar para casa?', na frente da minha esposa!‖, destacou ele, em tom dramático e 

alarmante. E concluiu: ―Só a criança que se dá mal nessa história, só a criança que 

sofre‖. ―Quando o casal é amigável, ameniza isso", disse João, "mas quando o casal é de 

briga...‖. 

 

Concluindo essa seção e adiantando aspectos da próxima, em que ressaltarei a 

manifestação da mesma ―técnica de gestão‖ identificada como ―formas de 

aconselhamento‖ por Lugones (2012), trago mais uma ―brincadeira‖ que, nesse caso, 

também se conforma como uma espécie de "conselho". Pedro, flertando com uma 

ordem do jocoso, conduz ao que podemos considerar como governo leve, suave, dos 

homens atendidos, dentro das concepções de gênero e marco moral que lá tem lugar. Ao 

falar sobre as relações de afeto entre casais, recomendava: 

Compósito 08 

Pedro: Por exemplo, em um ambiente de trabalho, quando uma colega nossa chega, faz 

um corte de cabelo, quando a gente observa e faz um comentário elogiando aquele corte 

de cabelo, ela se sente bem. Quem não gosta de receber um elogio? (Joca diz: 

"Massageia o ego!") A nossa companheira, faz um corte de cabelo, o que que você faz? 

Você nem olha! Permitam-me o exagero: A mulher fica assim [começa a performar 

alguém querendo chamar atenção para os cabelos, passando a mão e fazendo 

movimentos, levanta-se da cadeira e continua com a performance]. Tem mulher que 

corta um centímetro de cabelo e fica assim... Faz a sobrancelha e fica... Pinta a unha e 

fica assim... E você não observa... [os demais participantes exclamam interjeições de 

concordância]. Isso é olhar a grama do vizinho. Quer dizer, a do outro a gente olha e 

elogia. A nossa a gente não fala nada. Vou mandar uma real pra vocês: tem vizinho 

dando olho, elogiando. E não é o vizinho literalmente, assim, alguém vai elogiar 

também, cara. A gente despreza no dia-a-dia as pequenas coisas. Claro que fazer uma 

sobrancelha, às vezes, a gente não percebe, porque às vezes a gente não tá muito atento. 

Nosso olhar, de homem, não é muito atento aos detalhes. Aí eu vou dar um pulo do gato 

para vocês, não usa sempre, não, senão a casa cai. É chegar em casa, ficar assim 

[performa alguém em postura pensativa, observando, examinando a companheira], dá 

uma olhada nela, tipo, tá investigando, e fala assim: ―Pô, não sei o que você fez hoje, 

mas você tá linda‖. Caaaaaaara, ela vai ficar bolada... [risos baixos, tímidos, mas que 

manifestavam claro interesse e denotavam um despertar, uma revelação para algo que 

estava sendo contado].  

Jorge: De repente ela não fez nada... 

Pedro: Ela não fez nada, de repente ela não fez nada, ela vai se sentir bem e, meu 

irmão... [Risos relaxados... e mais soltosa partir das reticências deixadas por Pedro]. 

Elas vão comentar: ―lavei o cabelo‖, porque mulher tem disso! [Mais risos]. 

Daniel: Às vezes, tu vai falar assim e ela vai responder: "Mas só hoje, não é sempre que 

eu tô bonita?" 

Pedro: Não, mas aí seja malandro: ―Não, mas hoje tem algo a mais... Você está sempre 

bela, mas hoje‖ [Os homens dizem coisas como ―hoje, hoje‖, ―mas hoje...‖, ―tem 

alguma coisa‖... como quem repete ou ensaia as suas possíveis respostas a possíveis 

situações como essa]. 

Daniel: Simulando a resposta das companheiras, diz: ‗Mas hoje que eu não fiz nada, 

quando eu faço...‘ Aí começa! 

Pedro sugere mais uma possível resposta: ―Você fez siiiiimmm‖. É igual o cara que vai 

oferecer flores. Nunca lembra, nunca leva flores... Aí quando leva: "Aprontou, né??!!", 

reagiria a companheira presenteada [Risos do grupo].  
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Os homens concordam apresentando outras falas possíveis: ―Tá querendo se limpar, 

né?‖, ―Fez alguma coisa?!‖, "Mulher é complicada realmente, né? As relações..." 

 

Bernardo: Você falou um negócio aí importante... A gente sempre tem que elogiar as 

nossas esposas, né, mas se elogiar demais, entendeu, elas falam isso aí! [mais 

resmungos/sussurros dos homens em apoio] 

Pedro: Exatamente. Por isso que eu falei que não dá para elogiar muito, tem que 

encontrar uma boa medida... 

Daniel: Tem que ser dosado. 

Francisco: Alguma coisa você fez e tá querendo... 

Pedro: Quer ver só? Tem uma piada que conta isso. O cara tava lá bolado com a 

esposa, no trabalho, aí chamaram ele para um happy hour. Ele foi lá pro barzinho e 

começou a beber, a beber e a beber. Mas cheio de mulher do lado, colegas de trabalho, 

aquele ambiente, tava agradável, ele ficou lá, pô, perdeu a noção do tempo. Quando a 

ficha caiu ele falou: 'Pô, ferrou! Como é que eu vou chegar em casa, né, com esse bafo 

alcoólico e... O que que eu vou falar?' O parceiro dele mais experiente falou: 'Meu 

irmão, faz o seguinte: coloca um giz na orelha e fala a verdade'. Ele falou: 'Dá certo? Dá 

certo, dá certo... Vai por mim'. O cara colocou um giz na orelha e chegou em casa. A 

mulher já estava em casa com uma tromba desse tamanho e perguntou: ‗Tu tava onde?‘ 

‗Pô, eu tava no bar. Saí do trabalho, bebi, estava cheio de mulher lá, não sei o que...‘. Aí 

a mulher: ‗Seu mentiroso! Tu tava era jogando sinuca com os seus amigos!' [Risosdo 

grupo]. A gente fala a verdade e... 

 

 

 Iniciei o capítulo destacando o compartilhamento de experiências construídas 

como produtoras de sofrimento e vitimização. Aqui, vale destacar, mais uma vez, que 

não são só essas que constituem aqueles espaços e os temas de troca. A presença de 

perguntas e dicas a respeito dos casos dos outros, as narrativas de experiências 

particulares - independente da relação que os reúne ali - e a existência de brincadeiras e 

piadas, evidenciariam um pouco daquilo que Débora procurou sintetizar como 

―família‖. Revelam a existência de algum nível de intimidade e abertura para que, a 

despeito dos desconhecimentos, distâncias e diferenças entre si, os sujeitos possam 

saber das vidas um dos outros e, ao mesmo tempo, sugerir comportamentos, atos, 

soluções, conformando certo espírito comunitário e de cuidado. Compartilhar as suas 

experiências, seja como forma de apenas narrar algo que viveu ou sugerir o acontecido 

como uma situação que ―serve de exemplo‖, ou ainda acionando determinada ordem da 

jocosidade, revela um grau de intimidade e afinidade, nas relações ali forjadas.  

Essa dinâmica estabelecida nos encontros é fundamental à manifestação das 

―formas de aconselhamento‖ nos grupos. Esse aspecto, no entanto, marca uma clara 

distinção dos modos como essa técnica de governo se manifesta no SPH e no Tribunal 

cordobés, campo a partir do qual Lugones (2012) formulou essa noção. Se, como tentei 

exemplificar acima, há um engajamento dos técnicos e a conformação de um tipo de 

sociabilidade que conduz a uma compreensão e elaboração do grupo como um espaço 
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em que as hierarquias se diluem
140

, "onde todos são iguais", há, por outro lado, outra 

operação que, de modo sutil, reforça – e, em realidade, funda-se em – assimetrias entre 

técnicos e atendidos. 

  

Sobre aconselhamentos, bonificação e compromissos 

 

 Ao realizar a sua etnografia a partir do Tribunal Prevencional de Menores de 

Córdoba, Lugones (2012) identifica duas ―técnicas de gestão‖, isto é, atos que 

produzem/são a manifestação do exercício do poder administrativo-judicial e de 

materialização da presença estatal, que caracterizariam a relação entre administrados e 

administradores no cotidiano das suas interações durante o seu trabalho de campo: as 

―formas de aconselhamento‖ e a ―fórmulas de compromisso‖. A autora argumenta que 

as primeiras constituem uma operação habitual das administradoras judiciais, 

caracterizadas por serem mais próximas da figura do ―conselho‖ que do 

―assessoramento técnico‖, este último, segundo destacado, previsto ―normativamente‖. 

Em comum entre esses três atos, o reconhecimento de alguma assimetria entre aquele 

que ―oferta‖ e aquele que ―recebe‖. Essa seria justamente a diferença que funda esses 

gestos, dado que é preciso reconhecer essa ―autoridade‖ e/ou ―legimitidade‖, não 

necessariamente jurídico-legal, é claro, entre esses dois atores. 

 Esse aspecto, portanto, reorienta as relações que, na seção anterior e também nos 

capítulos 01 e 02, destaquei como representativas de um esforço de diluição de 

hierarquias entre técnicos e atendidos. Se o terreno das brincadeiras poderia fazer crer, 

ou estabelecer, um terreno de igualdade
141

, a expressão continuada das ―formas de 

aconselhamento‖, por outro lado, as reelaboravam em outra direção, ainda que de forma 

discreta, diluída e menos perceptível. 

                                                           
140

 Ao recorrer às piadas e brincadeiras, bem como a outros estilos narrativos marcados pela intimidade e 

pelo cuidado, os técnicos procuram estabelecer relações mais próximas e menos hierárquicas com os 

participantes, pois, como disse anteriormente, esse aspecto é considerado central ao engajamento e 

participação dos mesmos nos grupos, elemento produtor e produto da própria eficácia/sucesso da ação. 
141

 Não estou afirmando que brincadeiras, piadas e outras formas de comunicação em torno do jocoso 

constituem vetores de equidade entre os sujeitos, ou mesmo elementos que, sempre que 

acionados/presentes, diluem hierarquias/relações de poder. Há, na verdade, uma bibliografia que, 

inspirada nos escritos de Radcliffe-Brown, identifica, nesses atos, mecanismos de lidar, sem severas 

rupturas ou tensionamentos, com relações hierárquicas. Em torno dessa perspectiva, vale consultar as 

reflexões que Duarte (1988) desenvolve a respeito das provocações e reações entre trabalhadores urbanos, 

ou ainda as discussões que estabeleci em minha dissertação de mestrado (Lopes, 2011), a partir desse 

último autor, a respeito das ―piadas‖ e ―provocações‖ entre eu mesmo, os jovens não-heterossexuais com 

quem realizei a minha etnografia e os seus familiares. 
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 Logo, não se trata de uma ruptura ou de um forte tensionamento entre esses dois 

modos de ser e de se relacionar - como procuro reproduzir aqui sob a forma dos 

compósitos -, visto que esses deslocamentos se (re) produzem em uma espécie de 

contínuo, encadeado por comentários, formas narrativas e experiências diversas
142

. Não 

são dois momentos, mas um só. Esse aspecto revela uma diferença entre as minhas 

observações sobre essa técnica de gestão e as realizadas por Lugones (2012). Enquanto 

para a autora as ―formas de aconselhamento‖ tinham a sua existência e eficácia 

relacionadas às fragmentações na administração daqueles sujeitos, isto é, no modo 

compartimentado, permeado por interrupções e recomeços, longas esperas, que, 

segundo ela, conduziam, entre outras coisas, a determinado sentimento de 

―desorientação‖ que ―amansavam‖ os sujeitos antes de ouvirem os ―aconselhamentos‖, 

em meu campo, é possível dizer que era o clima ―acolhedor‖, para utilizar uma 

categoria nativa, ou ainda a representação de ―família‖, como definido por Débora, que 

orientavam a técnica de gestão e, do mesmo modo, ―amansavam‖ os sujeitos. 

Além das diferenças entre os atendimentos individualizados e pessoalizados na 

etnografia de Lugones (2012) e a atuação coletiva, através de grupos, como as que 

observei, modelando diferentes estratégias e possibilidades de intervenção, talvez o 

cerne desta diferença esteja relacionado aos diferentes momentos, na trajetória dos 

processos, em que esses encontros, nos termos da autora, entre ―administradas‖ e 

―administradoras‖, se dão. O que desejo destacar é que se para a autora a "confusão", as 

idas e vindas e o sentimento de desorientação consistiam em uma das formas da 

administração judicial, reforçando os elos entre administradas e determinadas 

administradoras, a minha pesquisa foi desenvolvida a partir de outro momento na 

trajetória administrativa dos sujeitos. É possível crer que, no decorrer do processo, 

momento equivalente àquele etnografado por Lugones, os aconselhamentos dados aos 

homens também tenham se dado e se articulado em situações semelhantes que as 

indicadas por ela – por exemplo, é fácil imaginar tais relações a partir das cenas finais 

de uma audiência, como exposto capítulo 02, ou que tenham ocorrido processos 

similares antes daquele encontro com o juiz, nas esperas mantidas em diferentes espaços 

(delegacia, cartório, sala de audiência etc) ou ainda em suas interações com a equipe 

técnica multidisciplinar do JVD.  
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 Além disso, como será demonstrado no capítulo 05, diferentes oscilações nesse contínuo de produção 

dos sujeitos constituem umas das formas por excelência de conduzir-se nos grupos etnografados. 
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Em razão dos grupos e relações se darem ao término do processo judicial, bem 

como por possuírem um tempo previsto/regulamentar de convivência (os ―oito 

encontros mais um‖), com o intuito de não abrir mão do recurso analítico trazido pelo 

reconhecimento dessa técnica de gestão, é possível concluir que algumas adaptações 

ocorrem em sua atualização aqui. A partir de tais aspectos, portanto, é necessário 

compreender que essa é uma técnica que, de acordo com o momento no processo e se 

houver processo, pois pode, como no caso aqui tratado, ser externo ao judiciário, 

atualiza-se na direção de garantir o que lhe é mais fundamental: o exercício do ―poder 

administrativo‖ e, através dele, a materialização da presença estatal no cotidiano dos 

sujeitos
143

. 

 Ainda caracterizando a ―gramática‖ dessa modalidade de atuação, Lugones 

ressalta que entre as regras que conformam as ―formas de aconselhamento‖ se 

destacavam: 

el ‗buen modo‘ general de la enunciación, el tono persuasivo y convincente – aunque 

fuera enfático, vgr. usando el modo verbal imperativo –, la incitación a hacer o dejar 

de hacer algo ―por el bien‖ del aconsejado, la oralidad, el empleo de ejemplos 

modélicos con moralejas tácitas y su reconocimiento implícito por parte de quienes los 

efectúan y de quienes los reciben (2012, p. 179).  

 

 Esses aspectos, vale destacar, relacionam-se à ressalva da autora em torno dos 

sentidos naturalizados da categoria ―aconselhamento‖, que não apenas evidenciaria o 

seu uso costumeiro, mas sobretudo ―la fuerza y extensión consuetudinária del aconsejar 

en nuestro mundo social‖ (p. 179).  

 Ao longo deste capítulo - e também em outros compósitos distribuídos em 

diferentes momentos desta tese - indico uma série de operações que remetem às ―formas 

de aconselhamento‖. Como afirmei acima, seu uso é cotidiano, entremeado e 

constituído por outros temas e estilos de interação.  

Um tema recorrente nos grupos, como pude observar a partir de diversos 

encontros, refere-se às possibilidades de enfrentamento ou os caminhos e soluções para 

lidar com dificuldades, tensões e conflitos nos relacionamentos. O "diálogo‖, ―a 

conversa‖, ―a comunicação‖ etc. são apresentados pelos técnicos – e pelos artefatos 

acionados, como os vídeos e as dinâmicas que são utilizados – como estratégias 

fundamentais à prevenção de violências e à realização de uma vida familiar saudável e 

harmônica. Esse cenário, tema e abordagem, se repetiam ao longo dos encontros, 
                                                           
143

 Nesse sentido, o exercício aqui empreendido aproxima-se das reflexões de Lugones (2012) que, no 

epílogo do seu livro, anuncia que a complementariedade conduzida pela gestão de menoridades, entre a 

administração estatal e as casas, carecia de maiores investigações, dado que estas poderiam revelar o seu 

rebatimento em outros espaços do aparato estatal. 
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veiculando ou produzindo, cotidianamente, ―formas de aconselhamento‖ como os 

trazidos nesse compósito: 

Compósito 09 

Joca: Porque eu quero perguntar para vocês, a maioria aqui tem filhos, eu queria 

perguntar aqui para vocês se a maioria tem o hábito de parar, sentar, chamar os filhos, 

conversar sobre como eles se sentem com isso... vocês têm esse hábito? (...) No 

convívio, agora falando sério... naquele mesmo outro vídeo, que a Dra. Adriana fala 

[―Silêncio das Inocentes‖], nós perdemos o hábito de fazer uma refeição juntos. Pelo 

mercado de trabalho, às vezes a mulher trabalha também, tanto quanto o homem, finais 

de semana, hoje é comum, né, quase todas as casas, tem mais de uma TV. Então, um 

quer ver futebol, pega o prato e vai ver futebol; outro quer ver Sílvio Santos, pega o 

prato e vai ver Sílvio Santos. E não tem mais aquele almoçar... [―na mesa‖, em uníssono 

vários homens completam; ―reunião‖, disse outro depois]. 

Um homem comenta que tem três televisores em casa.  

Joca: Ainda bem, né? O país melhorou nesse sentido, mas, em contrapartida, nós 

estamos, realmente, perdendo esse hábito de sentar... e ali é o momento pra conversar... 

falar das nossas necessidades... e hoje tá muito difícil...  

Débora: E também saber o que se passa com os filhos, né?! Porque é importante você 

dialogar nesse momento de calma... porque, às vezes, ele também tá estudando, ou a 

menina, enfim, se for pequeno, se for adulto, adolescente... não tenho tempo de saber o 

que que está acontecendo. É muito fácil você é... é... observar o comportamento do filho 

da seguinte forma ("Boa ideia, hein?!", comenta alguém). ‗Pai, posso ir no shopping, no 

show... em algum lugar?‘, ‗Ah, tudo bem. Pode!‘. Mas chega 10, 11, meia-noite ou no 

dia seguinte... e o pai não quer saber. ‗Porque que você chega tarde? Eu falei que era pra 

dez horas tá aqui!‘ [entonação que busca simular briga]. Não tenho diálogo, saber o que 

está acontecendo... ‗você foi para o shopping? Com quem você foi? Quem são seus 

amigos?‘. Não que queira que apresente [os amidos do filho], mas mostrar o amigo-pai, 

o interesse-pai, e não com agressividade, querer saber... Muitas das vezes os próprios 

filhos estão usando drogas e os pais não sabem. E a única coisa que faz é agredi-lo 

fisicamente ou verbalmente. Se for a filha mulher, geralmente, xinga: ‗sua prostituta, 

sua isso, sua aquilo, isso não é hora de estar na rua...‘ Enfim, não tem esse diálogo. 

Quando é filho homem, ‗seu sem vergonha, seu vagabundo (‗É...‘ diz um homem), vai 

estudar...‘ mas não quer saber o que está acontecendo. Muitas das vezes pode ter 

acontecido com a gente na infância. Na nossa fase de adolescente, o pai e a mãe não 

teve a oportunidade de sentar e conversar pra saber o que está acontecendo com a gente. 

E a gente fica pensando: meu pai não fez isso comigo por que que eu vou fazer com 

meu filho? 

 

 

Em outro grupo e encontro, enquanto realizavam a dinâmica ―mural da 

violência‖ - apresentada no segundo capítulo - a emergência de algumas narrativas 

recentes sobre violências praticadas dava a oportunidade para que os técnicos os 

lembrassem de alguns dos mecanismos que os governam, em especial a suspensão 

condicional do processo e as medidas protetivas. Ao mesmo tempo, indicavam os 

―riscos‖ que eles correriam caso se envolvessem em novos conflitos ou outros 

processos. Como alguns desses relatos começavam com ―há pouco tempo‖, ―no mês 

passado‖, ―outro dia‖, logo que a violência era narrada havia a intervenção imediata 

questionando o ato e ―aconselhando‖ que, nos próximos anos, ―é pra ficar no 

sapatinho‖. 
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Compósito10 

Valter: Essa semana eu quase caí no tapa com um motorista lá, que me fechou. Eu 

trabalho em casa de material, como motorista, tô saindo com o caminhão, aí o cara vai 

lá e me fecha. Ah... pra quê? Já tava irritado com o calor que fez na semana toda e 

comecei a xingar ele. Aí ele foi e revidou. Nisso que ele revidou, eu falei: ‗desce do 

carro e vamos resolver que nem homem‘. Aí começou aquela discussão de troca de 

insultos. Aí eu pensei: quer saber, isso não vai dar em nada! Peguei e entrei com o 

caminhão, fiz o contorno e fui embora fazer as minhas entregas.  

Joca: A melhor coisa que você fez...  

Débora: Exatamente!
144

 Até mesmo porque você tem que entender aquilo que a gente 

fala aqui: quem tem a suspensão condicional do processo, se envolver em qualquer 

discussão, como no caso do risco que ele correu... 

Humberto: Agrava a situação?  

Débora: Com certeza!  

João Carlos: Independentemente se for mulher ou não.  

Humberto: Por que o cara não é mais primário?  

Joca: Não, ele é primário... Todos vocês que estão aqui sob a suspensão condicional, 

não foram condenados a nada. Portanto, todo mundo é primário, entendeu? Mas vocês 

estão sob a suspensão condicional. Se amanhã, eu canso de explicar isso, até mesmo 

uma briguinha dessa de bar mesmo, de futebol, se sair uma briga, uma confusão, que 

der polícia e for feito o registro, quando bater no JECRIM, não vai para a violência 

doméstica, mas vai pro JECRIM, quando eles levantarem e verem que você está sob a 

suspensão condicional do processo, o juiz pode muito bem cancelar essa suspensão e 

prender, entendeu? Porque durante esses dois anos que vocês têm que assinar lá no 

cartório, vocês têm que ter uma vida bem quietinha. Eu até aviso a quem gosta de tomar 

umas cervejinhas, compra e leva pra beber em casa... que é para não ficar no bar que 

sempre tem um papo ou outro, que pode surgir uma confusão... compra cervejinha no 

mercado e bebe em casa, tranquilo...  

Débora: Pelo menos por esse tempo, né?  

Joca: Não é necessário deixar de frequentar o bar, não, mas tem que tomar muito 

cuidado. Vamos supor o caso dele ali [refere-se a Cláudio, que contou pouco antes sobre 

essa situação]: jogou a garrafa no rapaz! Se tá certo ou errado, é outra história (Débora 

fala ao mesmo tempo: ―errado está!‖), mas acerta o rosto do rapaz, certamente, 

certamente, será feito o registro de ocorrência! Iria perder a suspensão condicional do 

processo, entendeu? Tem que se pensar muito... 

Cláudio: Mas na hora não pensa, diz.  

Débora: Exatamente.  

Joca completa: O problema é esse! 

 

 Em suas reflexões, Lugones (2012) ressalta que as ―formas de aconselhamento‖ 

transitam e articulam-se entre a admoestação e o aviso, a advertência e a sugestão, como 

exemplificado, seja em torno das consequências familiares (Compósito 9), ou nas 

jurídicas, trazidas a partir da narrativa de Valter (Compósito 10). Para tanto, em seu 

argumento, além das gramáticas indicadas acima, há evidentemente uma relação saber-

poder a autorizar, fundamentar e legitimar o reconhecimento das administradoras como 

aconselhadoras, ainda que, na operacionalização cotidiana, seja a ―boa intenção‖ que dê 

a forma. Há também um léxico comum entre o comportamento aconselhado e a 
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 A narrativa de Valter e as reações de Joca e Débora, ainda que nesse trecho tenham se dado de modo 

bem curto, constitui um dos muitos momentos em que se revela uma modalidade específica de gestão no 

interior não só dos grupos, mas do SPH: o elogio, a bonificação, o reconhecimento ou chancela de gestos 

considerados positivos/exemplares. A seguir trato, em específico, dessa expressão e de sua relação com o 

escopo analítico que venho empregando aqui.  
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moralidade compartilhada com o sujeito para quem ele se destina. Isto é, uma 

correspondência entre o conteúdo da recomendação e as crenças/concepções de quem as 

recebe, que opera para conferir autoridade/legitimidade àquela interação. 

Las formas de aconsejamiento, en tanto técnicas de minorización, (re) instauraban 

relaciones tutelares. En estas acciones sobre las acciones de los administrados, el auxilio 

potencial de la ‗fuerza pública‘ no era más que una excepcionalidad. (...) La eficacia de 

la gestión devenía, en gran parte, de las formas de aconsejamiento, difíciles de ser 

resistidas pues llevaban ínsita la premisa de la buena intención, de que se hacían 

por „el mejor interés‟ del aconsejado; a la vez reinstituían vínculos asimétricos, 

porque sólo puede aconsejar aquellos que tienen (o que se atribuyen y les es 

reconocida) autoridad; aunque la competencia de estos tribunales estaba prescripta 

legalmente, la autoridad de las administradoras precisaba ser (re) construida 

cotidianamente. Aquí se intenta ver cómo iba obteniéndose ese diferencial de poder que 

contribuiría a que las actuaciones fueran eficaces. La calidad humana (auto) atribuida a 

las administradoras era imprescindible para el ejercicio de las técnicas de 

aconsejamiento (Lugones, 2002, p. 185-186). 

 

 A partir desse trecho do trabalho de Lugones, alguns aspectos devem ser 

destacados. Como indiquei na caracterização dos atores em campo, um procedimento 

comum era a (auto) apresentação deles, sobretudo de Débora e João Carlos, a partir dos 

seus campos de formação: Psicologia e Direito. No primeiro ou no segundo encontro, 

quando se apresentavam, muitas vezes eram chamados pelo outro, e às vezes eles 

mesmos se intitulavam, como doutores – Doutora Débora e Doutor João Carlos
145

. Do 

mesmo modo, ao longo dos encontros, eles assim poderiam referir-se uns aos outros e é 

que assim passariam a ser chamados na maior parte dos encontros e pela maior parte 

dos homens.  

Havia, portanto, certa representação da autoridade que, evidentemente, passava 

pelo lugar que ocupavam, ―representantes da justiça‖
146

, mas que também, ao longo do 

grupo, articulava-se contextualmente aos temas em questão e aos seus campos de 

formação. Falo disso porque os aconselhamentos também se compunham e eram 

expressos em torno das suas formações, dado que cada um, inclusive, dava a deixa' ao 

outro em razão disso: ―a Doutora Débora pode falar melhor, porque é um tema da 

psicologia‖ ou o ―Dr João Carlos pode te orientar melhor, pois ele é advogado‖, eram 

falas constantemente acionadas nos grupos. 

Contudo, embora formações acadêmicas fossem enfatizadas, isso não impedia 

que tratassem de elementos que, sob tal compreensão, seriam referentes ao outro, 
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 Na ausência de uma titulação superior, e talvez na necessidade (ou crença na) de construir-se em torno 

de uma legitimidade relacionada a um título, Pedro era ―o coordenador‖, ―nosso coordenador‖ ou, ainda, 

―acadêmico de psicologia‖.  
146

 Ainda que, como veremos no capítulo 05, não era exatamente, ou apenas, esse lugar que performavam. 
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revelando que as ‗deixas‘ exemplificadas acima consistiam mais em recursos de 

autoridade/legitimidade do que em questões de exclusividade temática. Os temas 

tratados, talvez pelos arranjos produzidos no interior de um juizado de violência 

doméstica, articulados em torno de emoções, moral e direito, configuravam-se de 

maneira porosa e possibilitavam a transferência daquela autoridade referenciada aos 

seus campos de formação e a temas correlatos, a uma ampla gama de questões e 

temáticas. Um exemplo disso pode ser visto nesse compósito, quando Débora e Joca, 

tratam do ―perdão‖: 

Compósito 11 

Débora solicita e Joca distribui um pedaço de papel a cada participante do grupo. Ela 

pede para que os homens fechem os olhos ―e imaginem tudo de ruim que a gente já 

passou nessa vida, as humilhações que nós já sofremos, as pessoas que nos ofenderam e 

que nós ofendemos, filho, marido, esposa, enfim, todo mundo que a gente já ofendeu, e 

que imagine nessa folha, mas amassando, liberando toda a raiva para esse papel, mas 

feche os olhos, imagine.... e vamos amassar esse papel para liberar... [em tom jocoso 

lembram das pessoas citadas durante a dinâmica anterior e depois fazem um breve 

silêncio]. Débora, em seguida, pede para eles abrirem o papel e deixarem do mesmo 

modo como ela passou para eles.  

Débora: É possível? Vamos passar um ferro? Será que é possível deixar igualzinho ao 

modo como passei para vocês? Ficou, gente? Se passar um ferro, seu eu fizer alguma 

coisa... Gente, isso aqui é a mesma coisa da nossa vida. O nosso coração fica marcado 

da mesma forma, todas as formas que as pessoas magoam a gente, nunca mais passa. 

Para o resto da vida a gente fica assim, magoado... Eu fiz de tudo, mas não volta atrás! 

Aquilo que nós fazemos com o outro, machucamos, magoamos, o coração do outro fica 

assim... o sentimento do outro também vai ficar assim, marcado, pro resto da vida. Por 

mais que a gente peça desculpa, que fale, que diga foi mal... Nós esquecemos? Não... 

marcou e é isso que acontece com a gente. Por isso, gente, é que não devemos repetir, 

porque as outras pessoas convivem com a gente. Vamos conviver, mas vai ficar 

marcado, não vai sair. E isso não é bom pra gente, não é bom pra ninguém. Quando eu 

digo que a violência pode ser desconstruída, que nós podemos falar com o outro de 

forma diferente, que não seja violenta, nós podemos, é só querer... tá, gente? Esse foi o 

nosso objetivo, essa dinâmica foi para isso... E eu espero que vocês tenham entendido. 

Concordando com Débora, continua Fabrício: Eu posso te perdoar, mas não posso 

esquecer o que você fez jamais. Isso foi falado pra mim, não foi uma, não foi duas, não 

foi três vezes... foi mais de umas vinte vezes. O que você magoou, o que você fez, não 

tem como voltar atrás, não.  

Débora: Mas o que você pode fazer, daqui pra frente, é não magoar mais! 

Joca: Perdoar é muito difícil, isso não é pra qualquer um... muita gente diz eu perdoo, 

mas é só da boca pra fora (...) Eu acho que a única pessoa que tem que perdoar é Deus 

[ouve-se ―Uhummm‖ de aprovação generalizada] mas nós temos que dar continuidade à 

nossa vida. Por exemplo, eu posso até falar a palavra: ‗eu te perdoo, mas daqui pra 

frente a gente continua vivendo da mesma forma‘, mas eu também tenho que fazer por 

onde. Aí eu também não vou mais mexer naquele assunto... (...) Se a partir do momento 

que eu falo que tô te perdoando, mas no dia seguinte: ‗lembra que você fez isso...‘, e aí 

daqui a pouco ‗lembra que você fez aquilo‘, poxa, eu tô te perdoando e você tá me 

jogando na cara?! Quantas vezes a mágoa só vai aumentar!?  

Débora: Por isso que eu falo, ou a gente dá um fim, não fala mais, a gente não discute 

mais, ou a gente vai continuar sendo magoado. 

Humberto: Foi isso que aconteceu comigo.  
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O que gostaria de destacar é que se, em princípio, as autoridades técnicas 

relacionadas ao campo de formação e ao tema em questão, os legitimavam a falar dos 

assuntos relativos à violência doméstica e seus correlatos mais diretos, no decorrer dos 

encontros era possível reconhecer a incidência sobre uma ampla gama de temas e 

espaços de administração e/ou aconselhamento. Além das referências à diversão e 

consumo de álcool - exemplificadas através do compósito 3 exposto nesse capítulo, em 

que Fabrício revela as suas estratégias para ―evitar confusão‖, mas também em outros 

aspectos discutidos no capítulo 02 - pude acompanhar, da parte de técnicos, críticas a 

determinados estilos musicais considerados de qualidade inferior, como forró, funk e 

pagode, e também recomendações sobre a importância e o valor da leitura. O compósito 

a seguir demonstra uma das manifestações ao que me refiro: 

Compósito 12 

A partir de um caso de violência trazido no programa Globo Repórter e exibido no 

encontro do grupo, Joca menciona um homem ―que não aceitou o sucesso da esposa‖. 

Tadeu, a partir disso, fala que a mulher foi mais inteligente que o cara – mas que os 

dois, homens e mulheres, são igualmente inteligentes. Joca também fala que possuem a 

mesma capacidade, mas uns desenvolvem mais e outros menos. A conversa continua em 

torno do tema inteligência. Joca cita uma música de Raul Seixas em que ele fala que o 

ser humano usa 10% de sua inteligência e emenda: ―Mas agora você vê, e aqui não vai 

nenhuma crítica pessoal, até porque eu estou inserido nesse contexto, tem muitos de nós 

que, quem hoje não assiste aquele programa ―corta pra mim, Percival‖? [Referência ao 

programa Cidade Alerta, exibido pela Rede Record de Televisão, e ao bordão do seu 

apresentador, o jornalista Marcelo Rezende]. Aquele cara nojento fala... Cara, se você 

botar a tua televisão no canal dois, você vai ver a programação da TVE, TV educativa. 

Lá não vai ter ninguém falando ―corta pra mim‖. [Risos do grupo]. Aí você vai ficar 

vendo aquilo, você vai ficar bitolado... Como até pouco tempo atrás era aquele 

―escracha!‖ [referência ao programa Cidade Alerta, exibido pela Rede Record de 

Televisão, e ao bordão do seu apresentador, o deputado estadual Wagner Montes]. 

Entendeu? Então, se você procurar desenvolver o teu lado intelectual, não é a 

escolaridade; escolaridade é diferente do cara desenvolver a questão intelectual dele. Pô, 

bota lá na TV Brasil, no canal 2, que você vai desenvolver... Você até pode ver o "corta 

pra mim", mas não veja tudo, veja uma parte [Risos]. Entendeu? Quer ver?? Quem 

daqui ouve ―A voz do Brasil‖? (Tadeu diz: "Não, realmente, eu não tenho ouvido..".) 

Cara, aquilo ali rege a nossa vida! ("Eu não tenho ouvido", diz outro) Ninguém ouve 

aquilo... ("Eu tô sem rádio", justifica Tadeu) Aquilo ali você sabe notícias do Planalto, 

do que a dona Dilma tá lá assinando neste momento... e o cara quer saber do Flamengo! 

Eu também quero saber do Flamengo, que eu sou flamenguista, mas eu quero saber 

como é que estão as outras situações.  

Ante aos comentários e recomendações de João Carlos, Tadeu se justifica e reage: Não, 

uma coisa que, realmente, antes de sair do trabalho eu vejo, aquela ―última sessão‖ 

[série de desenhos infantis exibidos no início da amanhã no SBT], eu vejo os desenhos, 

depois começa o... o... telecurso! Aí aquilo ali, com certeza, eu não vejo ele todo, 

porque não dá tempo de ver ele todo, mas eu vejo uma boa parte dele... Ali eu tô 

exercitando a minha mente! 
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A partir do compósito acima é possível identificar outra característica das formas 

de aconselhamento, além das já mencionadas: a existência de determinada confluência 

moral entre aconselhador e aconselhado; trata-se da existência de ―crenças 

compartilhadas‖ (Lugones, 2012, p. 187) entre ambos
147

. Aos aconselhamentos de 

consumo de programas televisivos "educativos" e à necessidade de ―desenvolver a 

inteligência‖, Tadeu reage, não apenas reconhecendo sua falha (―Realmente, eu não 

tenho ouvido‖) e indicando a razão (―Eu tô sem rádio‖), mas também apresentando uma 

opção, um comportamento positivo similar ao que João Carlos sugeria, portanto, 

reconhecendo a legitimidade e o valor da sugestão (ele assistia o ―telecurso"). 

Ainda seguindo os desenvolvimentos de Lugones, as ―formas de 

aconselhamento‖ transitavam entre diferentes questões e amplificavam seu campo de 

atuação não apenas em razão da porosidade de temáticas que se articulam em torno, 

como dito anteriormente, de emoções, moral e direito, mas também em razão do seu 

caráter fundante: a expressão das ―formas de aconselhamento‖ como forma do ―poder 

tutelar‖, conforme proposto por Souza Lima (1995), e, por outro lado, através de 

técnicas de ―menorização‖ (Vianna, 2002) das suas administradas. Ao identificar essa 

técnica de gestão, Lugones (2012) ressalta a dimensão eminentemente pedagógica, que, 

entre outros aspectos, permite reconhecê-la em diálogo com os autores indicados acima.  

Os mecanismos tutelares, ou o ―poder tutelar‖, inscrevem-se no imbricamento da 

soberania e da disciplina, como modalidades de poder tal como formuladas por Foucault 

(1999; 2000; 2008), dado que se sustentam em uma assimetria fundamental no que se 

refere a direitos, mas, ao mesmo tempo, em uma série de atuações que acionam 

diferentes técnicas de regulação de comportamentos. A tutela, portanto, está relacionada 

a esse duplo movimento: ela depende de que os sujeitos reconheçam a sua subordinação 

e, ao mesmo tempo, de que outros sujeitos, assumam o dever/responsabilidade de 

conduzi-los e, desse modo, garantir (ou produzir) a eficácia da gestão dessa população. 

 Nos encontros entre o Juizado e as casas, ou ainda entre o Estado e a família, a 

regulação de tais comportamentos e a condução dos sujeitos assume, a partir das 

formulações de Vianna (2002) e Lugones (2012), contornos daquilo que as autoras 

chamam de ―menorização‖. Recorrendo a exemplaridade da figura do ―menor‖, e 
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 Lugones (2012, p. 187) afirma que, ―a estas formas de aconsejamiento, que considero técnicas 

tutelares, subyacía un complejo de creencias compartido entre administradora y administrada, y 

particularmente evidente era el consentimiento cuando se trataba de los deberes y obligaciones asociados 

a la maternidad (...) Las creencias en común hacían viable toda una gama de aconsejamientos en 

actuaciones cotidianas‖. 



163 

 

destacando que a ―menoridade‖ é uma relação de dominação, Vianna (2002, p. 7) 

argumenta que: 

Ser menor é, sobretudo, encontrar-se em posição de autonomia parcial, por quaisquer 

motivos que sejam considerados operantes em um dado momento e em uma dada 

configuração social. É, nesse sentido, ser compreendido como estando em situação de 

ter alguém que responda por si, que seja seu responsável, permanecendo incluído em 

um conjunto de relações de autoridade em posição subordinada, ou seja, não apenas 

colocado em meio a relações de interdependência, mas, sobretudo, de assimetria.
148

 

 

 A partir de tais considerações, é importante destacar esse duplo aspecto que 

conforma não só a emergência dos aconselhamentos, mas a ampla e diversificada 

variedade de temas e questões que lhes são objeto: 1) o reconhecimento dos 

administradores, daqueles que conduzem ou que são os tutores de sua superioridade 

com relação aos seus administrados/tutelados, nesse caso, não apenas nos temas 

caros/relativos à violência doméstica, mas em torno daquilo que é possível pensar como 

construção da pessoa, daí a riqueza da relação com a ―menorização‖; e 2) de maneira 

articulada a isso, o dever moral e administrativo dos administradores em ―assistir, 

(acompanhando, auxiliando e corrigindo) a conduta do tutelado, de modo que o 

comportamento deste seja julgado adequado‖ (Pacheco de Oliveira, 1988, p. 224). 

 Como um claro exemplo desse tipo de relação hierárquica, é possível indicar o 

acionamento pelos técnicos das ―formas de aconselhamento‖ através dos relatos e 

comparações a partir das suas próprias vidas. Essa operação, do mesmo modo, chamou 

a atenção de Lugones (2002, p. 189) que, observando isso, ressaltou que, sob essa forma 

eram sobrevalorizados os aspectos em comum, ainda que se reconhecesse, ao mesmo 

tempo, aqueles que diferenciavam administradoras e administradas. Além dos pontos 

ressaltados por Lugones, vale ressaltar que se consideramos que a relação de dominação 

é inerente ao próprio aconselhamento, nessa forma, acredito, tal diferença parece 

potencializada, dado que ―os dois sujeitos‖ e suas formas de existir, quando 

contrapostas, conferem maior força à prevalência de um sobre o outro. 

 Compósito 13 

Débora, ao relatar como o mundo, em termos de moral sexual e familiar mudou ao 

longo dos anos, destaca: Antigamente o casamento era escolhido pela família, a família 

tinha que escolher o seu parceiro, se você gostasse ou não, você tinha que casar. Isso 

acabou, aqui no nosso país e em alguns países, porque tem outros lugares aí, na Índia, 

que até hoje o casamento é escolhido ainda e a mulher casa adolescente, bem novinha, 
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 E a autora conclui: ―Menores podem ser mulheres, escravos, filhos não casados, agregados, loucos, 

índios, enfim, todos aqueles que, em uma configuração social específica, sejam compreendidos como 

incapazes (ou relativamente incapazes) de responderem de forma integral por seus atos. Os que precisam 

de um tipo peculiar de proteção: a proteção de estarem submetidos à autoridade responsável de outro 

indivíduo ou conjunto de indivíduos.‖ (Vianna, 2002, p. 7) 
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ela não chega a uma idade ou a idade que ela quer casar, não. Ela casa obrigada, pra 

você ver que nós estamos no século XXI e em alguns países ainda acontece isso. Aqui, 

graças a Deus, ainda bem que eu não passei por essa fase, eu escolhi o meu marido. 

Hoje pode escolher, olha quantas coisas mudaram, mas antigamente, no tempo da minha 

avó, que ela já não pode escolher o marido dela, pra minha avó era colocado, pra avó de 

vocês também, acredito, que não podia trabalhar, que mulher não podia ir ao mercado 

de trabalho, ela tinha que lavar, passar e cozinhar pra aquele homem, tinha que respeitar 

aquele homem, ele podia fazer o que quisesse com ela, mas ela tinha que obedecer. As 

próprias mulheres que colocavam isso e as coisas foram desconstruindo, 

desconstruindo... Hoje em dia já não existe mais! "Olha aqui, minha filha, não deixa ele 

fazer tudo que ele quer, você tem que se impor, tem que dividir as tarefas‖, hoje a gente 

já escuta isso. Vocês não falariam isso pro filho de vocês ou pra sua filha se tivesse que 

casar hoje? 

Inácio: Falar o quê, professora? 

Débora ri e continua: Falar como ela deveria agir com o parceiro dela, ou com o marido 

dela, quando ela já tiver com uma certa idade... Hoje tem 10 aninhos, mas daqui a pouco 

ela vai tá aí, moça, namorando: ―Pai, posso casar?‖. Porque isso passa rápido.  

Diante da expressão mais séria e calada de Inácio, Débora questiona: Não, não vai 

casar? [Risos da Débora]. 

Inácio: Eu não quero pensar nessas coisas agora, não. 

Outro homem ri e diz: Pra que antecipar o sofrimento, né, cara? Quando chegar a 

idade... 

Débora: Ô homem ciumento! [Risos da psicóloga] Mas vai chegar e quando chegar 

talvez seja pior que nos dias de hoje, seja muito mais liberal do que está sendo nos dias 

de hoje. Mas, para isso, é preciso que você fique atento, é preciso que você abra sua 

mente para a realidade, para vida de hoje, as coisas que estão acontecendo, porque a 

gente não pode se fechar pro mundo porque simplesmente você pode acabar tendo uma 

revolta da sua filha contra você. 

Inácio: Porque, na realidade, eu quero viver a minha filha o que ela é hoje, criança. 

Quando eu tô com as minhas filhas, a maior parte do tempo fica os três agarrados, eu tô 

deitado na cama, é os três, eu tô no sofá, ficam os três. 

Débora: Aproveite esses momentos, porque isso vai passar rápido. 

Inácio: Por isso que eu não quero pensar quando ela tiver... Eu até brinco com ela, eu 

falo: ―Quando tu tiver grandona, eu duvido se tu vai ficar assim agarrada com o papai‖. 

Débora: É diferente... 

Joca: Fica sim, fica sim, mas só que agora é [com] outra postura. Agora, a liberalidade 

que ela está falando, meu filho, quando ele fez dezoito anos, nós fizemos churrasco, 

todo ano se faz. Aí tem uma namoradinha dele, chegou para mim, olha só a garota: 

―Tio, eu vou dormir aqui hoje!‖.  Aí eu falei: ―Olha só, eu não sou seu tio. Segundo, seu 

pai e sua mãe sabem que você está aqui?‖. ―Não, mas eu falei com ela‖, respondeu ―a 

namoradinha‖. ―Me dá o telefone da sua casa que eu vou ligar para o seu pai, vou avisar 

que você vai passar a noite aqui. Só tem uma coisa: você vai dormir no quarto de cima e 

o Emerson [o filho de Joca] vai dormir comigo no meu quarto‖. E ela passou a noite lá, 

no dia seguinte tomou o banhozinho dela e capinou. "Tio, vou dormir"... assim mesmo! 

Pô, não é bem assim! 

Débora: Aí você, tudo bem, pode dormir, aí dorme os dois juntos, daqui a pouco 

aparece a menina grávida. Isso é respeito, coisa que a mãe dela talvez não tenha dado! 

Joca: Eu liguei pra casa dela, peguei o telefone, falei com o pai dela: ―Olha, ela tá na 

minha casa, eu sou o responsável. Como já está tarde, ela pode dormir aqui em casa? Se 

o senhor disser que não, eu a levo aí à sua casa e tal‖. Ele: ―Não, se o senhor se 

responsabiliza‖. Tá na minha casa é responsabilidade minha. Só que ela dormiu no 

quarto do meu filho, que é em cima, e ele dormiu comigo e a mãe dele no quarto de 

baixo. [Risos do grupo] Vinte anos, né? Dezoito anos cheio de hormônios e tal e eu 

muito novinho pra vovô [Mais risos]. 

Débora: Então, gente, são essas coisa que acontecem, vê se no tempo dele... Quando 

você começou a namorar? São vinte e oito anos de casado, quando você começou a 

namorar era assim? Não, né? Nem no meu tempo, quando eu era adolescente, não era 

assim, existia respeito, hoje as meninas não se respeitam mais, já vão logo querendo 

dormir na casa do namorado como ela foi lá: ―Tio, posso dormir aqui?‖. 
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Joca: E eu falo pro meu filho: "Não quero nem garotas frequentando demasiadamente 

aqui e nem você enfiado em casa de namorada, porque quem vive junto é casado‖. Pô, 

namorado é namorado, senão fica com uma liberdade tão grande... Nesse ponto eu sou 

meio... minhas irmãs, eu tenho uma irmã mais nova que diz que eu sou retrógrado, eu 

não sou retrogrado, não! Primeiro que eu cuido do que é meu e eu sei o sacrifício que eu 

passei. E o que que acontece? Amanhã dá uma zebra aí, tem uma gravidez indesejada, 

quem é que vai...? Ele não tem estrutura. Ela, a menina, agora ele já tem a outra 

namoradinha lá, também não tem estrutura, vai sobrar pra mim, pra mãe e pra mãe do 

outro lado, os pais do outro lado. Aí não tem estrutura pra casar, não sabe o que é a vida 

ainda. Se vão morar juntos, se forem morar, provavelmente, não vai dar certo, e aí vai 

ficar aquela cachorrada para lá e para cá. Agora quando tiver a cabeça no lugar, um bom 

emprego... 

 

Ainda que a composição em torno da exemplaridade não apareça de modo tão 

evidente, ou melhor, expressamente conduzido pelos técnicos, há uma conjugação entre 

lugares de fala, constituição moral dos sujeitos e ―crenças compartilhadas‖ que, ao 

relatar uma experiência pessoal, podem trazer à tona estas elaborações e relações de 

poder. A partir de uma narrativa sobre outros aspectos de sua vida, não contidos no 

tema da violência doméstica e seus correlatos, é possível observar a recriação dessa 

técnica de gestão a partir do compósito que segue: 

Compósito 14 

Joca conta, através de uma imitação sobre um atendido que dizia gostar de ir lá porque 

sempre, após a reunião, tomava duas antárticas [modificando a voz para um tom de 

―velhinho‖]. Joca ainda explicitou que o atendido só bebe litrão
149

 e concluiu: 

―Entendeu? Ele tá levando de onda‖. Em seguida, contou de outro atendido que em todo 

encontro reclamava porque ―achava que tava aqui cumprindo pena‖. Joca disse que 

reagia explicando que não se tratava de uma pena e que após este atendido insistir que 

não fez nada, ele perguntou: ―você vem aqui por causa de quê? Caiu do céu? [risos 

discretos dos homens]. Meu irmão, isso aqui não é escola para santo. Eu costumo dizer 

logo no início, nos primeiros... Bernardo corta e diz: Não, padrinho
150

, é o que eu falei: 

ninguém é perfeito; perfeito, só quem existe, é Deus. EU [Bernardo enfatiza] não fiz 

nada. Eu só ameacei.  

Joca: Só ameaçou? 

Bernardo: Não, por incrível que pareça, foi de boca pra fora, por incrível que pareça, 

foi de boca pra fora. Mas aí, é o que ele tava falando [Pedro tratou do assunto 

anteriormente], a pessoa não vai esperar? Entendeu? 

Joca: A ameaça é um negócio tão grave ("É... tudo bem, eu concordo", diz Bernardo), 

porque você se estressou com ele, ele pisou no pé dele ali na rua e não pediu desculpas, 

empurrou e não sei o que, tal, tal, tal, passou! Agora, ameaça, ameaça tu vai ficar 

sempre com o pé atrás. 

 

Em seguida, tem início uma série de comentários que evocam que ―qualquer coisa dá 

uma discussão, briga‖ Joca diz: "pisar no pé, arranhão no carro, qualquer coisa... nego 

já sai com barra de ferro etc., fica cabreiro quando o filho pede o carro pra sair com a 

namoradinha dele...". E continua contando sobre uma situação de tensão no trânsito, a 

partir de uma situação em que ―fechou‖, sem querer, outro automóvel e que culminou 

numa ameaça. Após a ameaça que sofreu, ainda enquanto dirigiam pela ponte Rio-

Niterói, ele não fez nada, permanecendo "na dele" (―fiquei na minha‖). Quando chegou 

em casa, tomou umas "três latinhas" para poder relaxar: ―Porque, meu irmãããão... pra 
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 Garrafa de cerveja, recentemente popularizada, que comporta um litro do produto. 
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 Bernardo, ao longo dos encontros, apenas referia-se a Joca como ―padrinho‖. 
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você ver o que é ameaça?‖. Joca, ao ser chamado por Débora, sai da sala e os homens 

continuam conversando. 

  

A partir da experiência de Joca, Bernardo conclui: E se ele sai do carro...? Desse 

tamanhozinho... o cara grandão [Joca é considerado ―baixinho‖]?! Ainda bem! Mas o 

bom... tem isso também, o que ele é, né? Ele já tem instrução das coisas que acontecem 

no dia-a-dia, ele ficou na dele, ficou na calma. Mas e se é outro estressado também? 

 

Outra forma de atualização daquilo que Souza Lima (1995) chamou de "poder 

tutelar", ainda que contenha dimensões distintas, é (re) produzida em torno desse 

modelo das ―formas de aconselhamento‖. Dado que, através dessas operações é possível 

identificar os aspectos relacionados à instituição e ao reconhecimento da autoridade de 

uns, a subordinação de outros e, ao mesmo tempo, observar o investimento dos 

primeiros em assistir à conduta dos segundos, e se expressa na bonificação, nos elogios 

e no reconhecimento ou chancela de gestos considerados positivos/exemplares no 

exercício dessa gestão. 

Através de momentos como o de Valter (compósito 10), ou de passagens curtas 

como aquelas trazidas posteriormente (compósitos 12, 13 e 14), acredito ficar clara a 

intencionalidade de incidir sobre as condutas a partir dos valores personificados pelos 

técnicos. A um comportamento considerado bom, são direcionados elogios, produzindo 

determinado reconhecimento positivo sobre o modo como o sujeito atua, portanto, sobre 

aquilo que ele é. Do mesmo modo, mas em situações opostas, críticas ou 

questionamentos tinham como finalidade por em xeque algumas atitudes, revelando 

aquilo que é considerado legítimo e o que não é. Ambos os comportamentos, 

performados no cotidiano, acionam elementos da dimensão disciplinar presente nas 

―formas de aconselhamento‖. Por outro lado, o reconhecimento da 

autoridade/legitimidade dos técnicos como avaliadores reforçam os aspectos relativos à 

distribuição do direito, característicos do poder soberano. Um exemplo disso foi trazido, 

através da narrativa de Fabrício (compósito 3), no início desse capítulo
151

.  
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 Segue um pequeno recorte do compósito em que tal aspecto é evidenciado: Diante desse cenário, ou 

desses ―problemas‖, Fabrício conta que encontrou uma solução e compartilha: ―O que é que eu faço 

agora? Eu não bebo mais na rua com ninguém (―Exatamente‖, diz Joca no meio da narrativa dele), eu fico 

junto com a minha família em casa. Eu posso até gastar 10, 15, o salário todo, mas compro a minha 

cervejinha e bebo dentro de casa, faço um churrasquinho (―Isso mesmo, gente, bom exemplo...‖, comenta 

Débora). Se eu vou pra um bar, eu vou com a minha família, com a minha mulher, com a minha mãe, 

com o meu pai, com meu cunhado, com a minha irmã... é isso aí! Junto com eles, alí eu bebo. Acabou ali, 

eu vou pra casa.... porque negócio de ver o sol quadrado, feito meu parceiro ali já viu, é muito ruim. 

Débora interrompe e diz: ―Por isso que eu te peço que você não pode faltar mais. Você já teve aquela falta 

(Joca confirma: ―éééé‖), porque se não você vai ter que repetir como no caso dele. (...). Porque o juiz fica 

perguntando pra gente. Se ele não cumprir com todas essas participações no grupo, ele pode ser preso. É o 

que eu falo para vocês. Então, não faltem mais, né, gente. Vocês não podem faltar por causa disso‖. 
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Ainda que, como venho sugerindo, nem sempre essa orientação de conduta se dê 

sob a forma de um aconselhamento direto, é possível notar, a partir da formulação das 

―bonificações‖, o investimento dos técnicos em direcionar os comportamentos, emoções 

e posturas consideradas razoáveis ou mais "seguras" não apenas para o sujeito que faz a 

narrativa, mas, considerando a presença dos demais ouvindo as intervenções do 

administrado e do (s) administrador (es), extensivamente a todos. Outro exemplo de 

atualização como essa, pode ser observado a partir da relação que se estabelece entre o 

testemunho de Vanderlei e as intervenções de Débora e João Carlos que, no compósito 

que segue, não tratam dos comportamentos a partir das noções de "perigo", "risco" ou 

"segurança", mas em torno das "vantagens", "ganhos", "melhorias": 

Compósito 15 

Vanderlei: Eu tenho uma coisa pra falar, eu acho que a minha história de vida é bem 

bacana, desde que ocorreu essa tempestade toda comigo. Então a minha história de vida 

hoje tá sendo bem bacana, porque, assim, tem um ditado que a gente só fecha a porta 

quando é assaltado, né? Então, assim, a gente voltou, no meu caso, com a minha 

mulher, a gente voltou... Eu acho que o ser humano é muito ignorante, precisa, às vezes, 

apanhar um pouco para aprender na vida, para saber onde errou, onde tá errado... Então, 

depois que a gente voltou, a nossa relação tá bem bacana mesmo, entendeu? Tanto da 

parte dela como da minha parte também. Ela tá me respeitando bastante. Eu também tô 

respeitando ela. A gente tá contribuindo, junto, com o nosso filho. O diálogo da gente 

mudou bastante... É como se a gente tivesse vivendo uma nova lua de mel, tá 

entendendo?  

Débora: Olha a importância do que você tá falando: ―ela tá me respeitando e eu estou 

respeitando ela!‖. Isso é fundamental em um relacionamento... 

Vanderlei: Então, assim, às vezes a gente precisa apanhar um pouco para acordar pra 

vida. Saber onde que errou, qual foi a forma que você criou aquele problema, pra chegar 

naquele ponto que chegou. Então, cara, eu acho assim, sei lá, é bacana você poder 

respeitar as pessoas, saber a importância do respeito, também ser respeitado, e saber que 

aconteceu aquilo porque você foi, simplesmente, a pessoa que não teve um 

entendimento da... da... da... de tudo, né? Do começo até o fim, né? Por falta de, por 

ignorância, criou esse problema, de chegar até esse ponto. Assim, agora, hoje, 

praticamente a minha vida tá superando cada dia mais. Quer dizer, a gente tá vivendo 

uma história de vida, praticamente. A gente voltou, nosso filho é uma, tem outra auto-

estima, né, dele ver a gente bem... Ele ri, ele brinca com a gente, a gente passeia junto, a 

gente não fica mais aquela coisa de ficar um esperando pelo outro, não?! Chega o fim 

de semana, ela trabalha e eu também trabalho, vamos passear? Vamos! Nós pegamos 

nosso filho... 

Débora: Olha a outra importância do que ele disse: É, a partir do momento que ele 

ficou bem com a mulher, os filhos também ficaram bem ("Reflete nas crianças", 

comenta outro atendido) reflete nas crianças... Por mais que estejam morando juntos ou 

não, "ah, mas eu não estou mais morando com ela". Tudo bem, não é o caso deles, eles 

estão juntos, mas a importância de se dar bem com a mãe do meu filho faz com que ele 

possa se sentir bem: ―Ah, tudo bem, meu pai e minha mãe não tão morando juntos, mas 

eles estão bem‖. Isso é importante para aquela criança.  

Vanderlei: Então, como a senhora falou, meu filho, ele sofreu muito. Não só ele, como 

eu, ela também... 

Joca: Mas a criança sente muito mais. 

Vanderlei: Sente muito mais, não tem a presença do pai, da mãe muito pouco, porque 

também, em casa, ele sempre ficou mais com a avó dele, do que comigo ou com ela. Ele 

não queria mais ficar com ela, porque ela é um pouquinho mais agressiva com ele, 

COM ELE [enfatizou Vanderlei]. Porque ela quer educar de uma forma, sabe, muito 

rígida, até eu concordo, porque não pode deixar é... 
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Débora: É tem que ter limites (Vanderlei repete: "Tem que ter limites"). Não pode 

deixar, nem apertar muito e nem liberar muito. 

Vanderlei: Eu sou mais aquele paizão bobo, né, que brinco, deixo, só grito... É mesmo. 

Às vezes quando não é o pai, é a mãe, que gosta de ser mais agressivo. Eu sou mais 

aquele bobão de só falar, gritar e deixar pra lá. Ela não, ela já corrige... Então, aí o 

garoto sofria muito, ficou magrinho, sabe, abatido... Depois que a gente voltou... Poxa, 

tem que ver... Uma bênção!  

Débora, utilizando a fala de Vanderlei, ressalta que as mesmas alterações, diante dos 

mesmos comportamentos, também foram observadas no filme que viram naquele dia 

["Era uma vez uma família"]. Conclui ressaltando, a partir de uma cena do filme e do 

próprio relato de Vanderlei: ―As crianças ficaram felizes quando o pai brincou‖. Joca, 

cortando a fala de Débora no meio, pergunta se ele, Vanderlei, tinha medidas protetivas. 

Vanderlei respondeu que tinha, mas que a esposa ―já tirou‖. Joca, em tom de explicativo 

e de aviso, encerrou: ―Dá cana!‖. 

 

 Ainda que tenha indicado a operacionalização da ―bonificação‖ através dos 

elementos que a aproximam ou vinculam às ―formas de aconselhamento‖, é interessante 

pensá-la a partir de algumas configurações de outra ―técnica de gestão‖ identificada por 

Lugones (2012): a ―fórmula de compromisso‖. Em sua conceituação a respeito da 

técnica, a autora revela que ela se manifesta em um ―panorama normativo cambiante‖, 

em que a possibilidade de perda da guarda do ―menor‖ se constitui como uma "forte 

presença", conduzindo, desse modo, a assunção de obrigações e compromissos, da parte 

das administradas, visando não só a manutenção da guarda ―do menor‖, mas, ao mesmo 

tempo, o seu deslocamento da posição ―menorizada‖. Apesar da nomeação de 

―compromisso‖, a autora destaca que isso não significava que, após firmados, os 

sujeitos se engajariam em seu cumprimento, dado que a sua realização encontrava-se na 

própria enunciação (e no seguinte registro nos ―autos‖ do processo)
152

. Lugones (2012, 

p. 198), ao retratar os elementos que compõem tais fórmulas, argumenta: 

Estas fórmulas llevan a (re)considerar como compatibles dos dominios tenidos como 

antitéticos: el de la fe y el del cálculo. Habría un cálculo presumidamente racional sobre 

las medidas que se tomaban, de lo que se consideraba admisible o inadmisible, al mismo 

tiempo que la técnica de formular compromisos introducía la fe, la creencia en la 

palabra empeñada, conformando una incumbencia mixta, sin por ello alejarse del 

"derecho" que, desde sus orígenes romanos tendría como "lo constitutivo no el hacer, 

sino más bien el pronunciar" (Benveniste apud Supiot, 2007: 83). Las fórmulas de 

compromiso se cifraban en un "dar crédito" de la administración a la palabra empeñada 

por los administrados y su correlato, asumirse "acreedor" del cumplimiento de alguna 

"obligación". 

 

 A partir de tais discussões, é possível compreender a ―bonificação‖ como uma 

operação que, ainda que guarde as características que indiquei a respeito das ―formas de 

aconselhamento‖, também observa algumas propriedades das ―fórmulas de 
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 A autora afirma que ―No se trataba de acuerdos ni de convenios sino de fórmulas a partir de las cuales 

se extendía virtualmente la acción y presencia estatal, reproduciendo obligaciones que posibilitaban que 

se tomaran determinadas medidas y que se arribara a (in)ciertas (re)soluciones‖ (Lugones, 2012, p. 194) . 
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compromisso‖. Entre ―a fé e o cálculo‖, é possível observar a constituição mútua entre 

administrados e administradores (ou entre atendidos e técnicos), articulada a partir do 

acompanhamento das condutas daqueles sujeitos. Contudo, não apenas através da 

modulação, da expressão das mesmas como um ―compromisso‖, mas, da mesma forma, 

como um comportamento que se vincula às ―formas de aconselhamento‖
153

. 

As situações e falas que elaboradas em torno das narrativas dos administrados e 

da bonificação pelos administradores, como uma atualização específica das formas de 

gestão em torno do ―poder tutelar‖, consistem em uma espécie de meio-termo, ou 

terceiro, entre os dois formatos elaborados por Lugones (2012), estando a sua 

produção/emergência conectada à especificidade relativa aos diferentes momentos nas 

trajetórias administrativas dos sujeitos por ela e por mim etnografados. 

Como destacado anteriormente, a administração em meu campo caracteriza-se 

por uma atuação continuada, durante um período de tempo previamente delimitado e 

reconhecido por todos, além de ser executada, de certa maneira, após a conclusão do 

processo judicial. Assim, por exemplo, se comparado com a etnografia de Lugones, o 

espectro da ―espetacularização da soberania‖ (Vianna, 2002), expresso naquele contexto 

através da possibilidade de cassação da guarda do ―menor‖, é (quase) nulo. Nesse 

sentido, é oportuno questionarmos sobre o caráter da emergência desses auto-relatos, 

que se referem à exemplaridade das ações (ou desejo) dos administrados nesse contexto, 

e as reações suscitadas ao redor deles, dado que a razão, o fundamento dos mesmos a 

partir das formulações de Lugones (2012), não se faz presente aqui.  

Como indicado acima, Lugones (2012) parte das reflexões de Vianna (2002) 

que, também refletindo a respeito da gestão da menoridade a partir de processos 

judiciais, porém a partir da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), defende que é na dinâmica da complementariedade e coextensividade entre o 

juizado e as casas que a administração estatal se organiza. Essa, segundo a autora, 

centra-se ―na busca por soluções administrativas que garantam a autoridade da própria 

administração através não do controle, fiscalização ou repressão das relações que 

compõem as unidades domésticas, mas de variadas formas de negociação, conciliação e 

reforço dessas mesmas relações‖ (2002, p. 28). Sob tal perspectiva, portanto, essas 
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 Sobre essa vinculação, vale destacar, não está relacionada apenas ao caráter incitador/provocador que 

as mesmas poderiam ter com relação a esses sujeitos, como condutores ou propulsores de atitudes, mas, 

lembrando o aspecto destacado em torno da legitimidade das mesmas, pode ser pensando porque há um 

fundamento comum, ―crenças compartilhadas‖, entre aquilo que é aconselhado e a visão de mundo dos 

próprios administrados.  
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técnicas, não apenas a ―fórmula de compromisso‖, mas também as ―formas de 

aconselhamento‖, iluminam outra apreensão da relação entre administração e casa, 

centrada não no conflito ou na tensão, mas na reconciliação, em uma espécie de acordo 

entre as partes, diferente do que havia sido postulado por parte da literatura a respeito 

dessa relação. Ainda seguindo Vianna, tal reconciliação pode ser pensada não somente 

entre esses dois atores, mas, ao mesmo, entre o Estado e a sua "promessa", dado que é 

através desse arranjo que a sua eficácia é produzida
154

. 

O que se veicula com as situações de relato-bonificação é, na verdade, através de 

um único contexto, a expressão de uma dupla manifestação da eficácia dessa 

administração estatal: ela anuncia-se eficaz não só pela firmação de um compromisso, 

através da promessa (e efetiva) incorporação de novos/outros comportamentos nas 

práticas dos sujeitos, mas, ao mesmo tempo, por tais ―mudanças‖ ou ações se 

constituírem em torno de condutas longa e constantemente ―aconselhadas‖ nos 

diferentes encontros. A partir dessas narrativas marcadas pela bonificação, ainda, é 

possível conduzir a novas ―formas de aconselhamento‖ e ao agenciamento de 

―compromissos‖, reconhecidos e instituídos pela exemplaridade de um afim, de outro 

participante do grupo.  

Partindo das considerações expostas acima, é possível reconhecer em tais 

operações um agenciamento importante não só para a eficácia da administração estatal e 

da própria autorização/legitimidade daquele espaço, seus atores e técnicas na condução 

ou administração daqueles sujeitos, mas também das próprias formas de ser, existir e se 

comportar como retratadas naquilo que é exemplificado. Esse substrato é fundamental 

não apenas para os arranjos que se produzem em torno ―do Estado‖, mas para a 

consolidação e força de um modelo de atuação centrado, como destacou Vianna (2002), 

na coextensividade e complementariedade entre tal administração e seus 

administrados
155

.  

Retomando a explicitação das ―fórmulas de compromisso‖ em torno da relação 

―fé‖ e ―cálculo‖, como mencionado anteriormente, observa-se uma atualização desses 

aspectos na conclusão do grupo, em seu oitavo encontro, dado que isto retoma e 

reafirma as discussões aqui estabelecidas. É oportuno pontuar que esse encontro 
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 A respeito das reflexões de Vianna (2002) e de sua apropriação para a identificação das ―formas de 

aconselhamento‖ e das ―fórmulas de compromisso‖, ver Lugones (2012, p. 199). 
155

 Como destacou essa autora, ―toda a construção da legitimidade, mesmo que como virtualidade 

depende em certa medida da capacidade de produzir representações e demonstrar práticas coerentes com 

esse conjunto de obrigações‖ (Vianna, 2002, p. 194). 
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consiste, como indicado no capítulo 2, em um grupo "estratégico", pois é nele que as 

partes, de forma conclusiva, estabelecem a ―narrativa oficial‖ daquela experiência, além 

de expressarem e sistematizarem as suas narrativas particulares, mas também comuns, 

em torno de toda a experiência – a violência denunciada, seus deslocamentos através e 

pelo Sistema de Segurança, e, por fim, a própria experiência dos grupos. Segue um 

compósito do encerramento de um dos grupos em que, como é possível notar, tais 

aspectos são evidenciados:  

Compósito 16 

Débora: O que vocês tiveram aqui [no conjunto dos oito encontos do grupo reflexivo]? 

Como vocês estão saindo daqui hoje? 

Ubiratan: Minha mente tá bem diferente. 

Débora: Como foi a primeira vez? Quando você chegou, o que que você imaginou? 

Ubiratan: Ah... a primeira vez. Quando você entra aqui... você sai daqui com outro 

pensamento. 

Débora: O que você achou que fosse isso aqui? Uma punição ou não? O que você 

imaginou? 

Ubiratan: Eu pensei assim, poxa, o que eu fui aprendendo... Eu já tenho até passado 

para alguns colegas: ―sabe, vocês precisam tomar muito cuidado, se não vai ser assim, 

assim e assim...‖. Não adianta que... 

Débora: É como se você estivesse levando para outras pessoas a experiência que você 

ou a palestra, sei lá... É isso que eu tô entendendo? 

Ubiratan: É isso, é isso... 

Débora: Então, para você, foi positivo ou não? 

Ubiratan: Foi, foi... Tá sendo, né?! 

Bernardo, em um tom de desdém: Pra mim... pra mim... 

Débora: Não mudou nada?! 

Bernardo: É... só que é o que eu falei quando cheguei aqui: eu tô pagando por uma 

coisa que eu só... Que eu nem fiz, eu só comentei, mas é o que ele falou... Aí foi uma 

experiência de vida que eu tive. Vale mais, uma palavra vale mais de que um tapa 

("Exatamente!", diz Débora). Foi a experiência que eu aprendi. Hoje eu até converso 

com a minha menina: ―Hoje, eu não posso... seu eu brigar com você, eu vou em cana‖.  

Ela fica rindo. Eu falei: ―Eu não posso nem falar alto com você‖. ("Não dá a planta, não, 

cara!", diz Joca. Débora completa: "Ééééééé, pois é!". Joca retruca: "Tá dando armas ao 

inimigo!". Risos) 

Bernardo: Não, eu converso muito com ela, que é a minha parceira... ("Tá certo", 

conclui Joca). 

Jorge: Pra mim foi interessante. Eu achei que nunca ia passar por isso aqui... Não fiz 

nada de errado, mas vim pra cá. Pelo menos conheci um pouquinho da lei, já sei aonde 

eu devo estar, aonde eu não devo. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer... Foi 

legal! E eu tô aprendendo mais aí... Aprendendo até a conviver mais com a minha filha, 

com os meus filhos... Aprendendo mesmo como é que eu devo agir ("Que bom", diz 

Joca). Antes eu achava que filho é fácil, a gente pega e faz um monte de coisa... ("Filho 

não vem com regulamento, né, dizendo como você deve agir", intervém Débora) Hoje 

em dia, né, minha filha gosta muito que eu a leve no colégio. Antigamente, eu cagava e 

andava... Ah, não dá pra mim levar, leva você. Hoje em dia o que que eu tento fazer? Eu 

chego sete horas da manhã e ela pega no colégio sete e meia. Antes deu ir dormir, eu 

vou e levo ela no colégio.  

Débora: Mas você não percebe que ela é uma menina mais saudável, fica mais feliz, 

sabendo que o pai também está levando? 

Jorge: Ela fica toda boba ("Isso, ela fica toda boba... ", concorda Débora), ela gosta 

quando eu vou lá buscar ela... E eu entrei em um acordo com a mãe dela. Eu passo na 

casa da mãe dela, pego ela e levo pro colégio. Aí a mãe dela vai buscar. Não dá pra 

fazer tudo. Quando não dá de ir, ela pede pra mãe dela ligar e ―ah, pai, você não vem, 

não?‖, ―Papai passa mais tarde, filha‖. 
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Débora: Às vezes, uma simples orientação, não é o que nós estamos orientando, mas o 

que é importante pra você: ―Ah, eu vou fazer porque passa, daqui a dois anos volta ao 

que era antes‖. Você tá fazendo uma coisa que você tá deixando a sua filha saudável. 

Você tá começando a perceber que um simples gesto, que você não fazia antes, isso tá 

trazendo, pra ele e pra filha, algo do bem, algo bom que ele não percebia antes. 

Joca: E é interessante que eu, como advogado, sempre tive horários mais flexíveis que a 

minha mulher. Ela tinha que trabalhar de oito às cinco. Então, meus horários são 

horários de fórum etc.. Dá uma certa sensação de prazer quando você vai levar um filho 

na escola, ou buscar, porque você só vê mulheres, não é isso? (Bernardo: "É...") Você 

só vê as mães (Bernardo: "É... as mães"). As mães, é... empregada... Aí quando a 

criança chega com o pai, dá aquele status: ―Viu, meu pai veio?!‖ É legal pra dar essa... 

porque eu ia, eu ia muito... 

Débora: Eu tenho um amigo, que ele conversa muito comigo, e ele conta mesmo essa 

coisa que você está falando – e olha que ele mora na Barra da Tijuca. E ele diz que são 

todos menininhos, garotinhos, os filhos, um tem 8 anos, o outro tem 13 anos... Ele leva 

os filhos na escola, ele antes não fazia isso, passou a fazer, houve uma separação do 

casal, eu tive muita conversa com ele. Ele diz, ele é bem ligado assim aos filhos, e ele 

diz que fica assim, né, ―papai te ama, tá? Papai te ama. Tchau!‖. Mas os meninos ficam 

com vergonha: ―Pô, pai, tô pagando mico, na frente de todo mundo!‖. E aí os filhos 

chamam a atenção dele. Ele sabe, entende, que os filhos estão gostando dele fazer 

aquilo, dele estar lá. Embora ele seja uma pessoa animada, ele brinca, ele joga, leva tudo 

na brincadeira e os filhos começam a rir. Mas ele diz assim: ―Eu sei, já chego lá, né, pra 

não pagar mico, pra não deixar os meus filhos contrariados, e aí eu fico assim, de longe‖ 

[Débora conta fazendo gestos de beijos e coração, reproduzindo os comportamentos do 

pai nessa situação] ―Eles começam a rir e vão embora‖. Mas ele sabe o quanto ele tá 

fazendo os filhos felizes, disfarçado para eles não pagarem mico, continua fazendo 

aquelas questões. 

Daniel: Eu aprendi bastante. Vou até ser sincero... eu sou um cara muito sincero e às 

vezes até me arrependo da minha sinceridade! Mas assim, quando eu entrei aqui, eu 

pensei: ―Caraca, isso vai ser um pé no saco! Eu não vou ter paciência para isso, não.‖. 

Só que ao decorrer dos dias que a gente foi se encontrando, tipo assim, eu aprendi 

bastante. E hoje, eu até queria pedir a permissão de vocês, se no, em janeiro, eu posso 

trazer meu primo. Porque eu já tinha relatado aqui que ele agredia muito a esposa dele. 

E devido, tipo assim, aos grupos que eu tenho passado aqui, eu tenho passado as coisas 

para ele. Às vezes eu ligo pra ele e falo: ―Pô, cara, não é assim e tals‖. Expliquei pra ele 

como é que surgiu a Lei Maria da Penha, aquele encartezinho que eu ganhei [cartilha do 

TJ que, em geral, a equipe do SPH distribui no primeiro ou no segundo encontro], eu 

passei pra ele... Aí, hoje em dia, ele se separou dela! Aí ele falou: ―Pô, eu vi que não 

vale a pena...‖. Entendeu? Ele falou: ―Vê lá se eu posso ir lá, pelo menos, só pra 

conhecer a galera lá‖, entendeu? 

Joca: Ele pode até participar... 

Débora: Olha só, não precisa esperar janeiro. Pode mandar ele vir aqui e me procurar 

como psicóloga, não desmerecendo o nosso advogado, mas também pode conversar 

com nosso advogado também, que a gente conversa com ele para que ele possa, pelo 

menos, ir se preparando, caso ele queira participar de um novo grupo como convidado, 

né?  

Francisco: Pra mim foi bom, né? Eu até comentei hoje, né, pelo o que ele falou ali... 

Deu pra aprender bastante coisa. No futuro eu pretendo até voltar... Por causa desse 

negócio ali de ter que ficar assinando [sobre a obrigação de se apresentar mensalmente 

ao cartório, uma das práticas estabelecidas pela suspensão condicional do processo]. Eu 

acho que aquilo [as assinaturas] é um castigo, entendeu? 

Débora: Ele queria, de repente ainda quer, né, a gente pode tentar, chegar, a partir de 

janeiro ou fevereiro, ele continuar aqui nos grupos. Não só pela questão de, da chatice, 

de tá aprendendo, mas para ele é bom porque ele tá sempre em atividade, ouvindo 

coisas novas, mas ele também tem a obrigação e o compromisso de vir aqui uma vez 

por mês, pra ele não esquecer, aí ele já vem e assina. Por um lado, pra ele é bom, né, 

mas aí é uma questão que eu vou ter que ver com a equipe técnica, pra ver a 

possibilidade, tem que ver o número de participantes...   

 



173 

 

Ao observarmos a fixação dessas narrativas em torno da assunção, e do 

compromisso, de novos comportamentos e gestões de relações pessoais, é oportuno 

retomar os argumentos de Vianna (2002) a respeito da atuação, no contexto por ela 

analisado, das assistentes sociais na condução de processos judiciais, e o modo como 

modelavam as suas avaliações e intervenções em torno do reconhecimento daquilo que 

seria "o possível" para aqueles sujeitos e para as suas unidades domésticas. A partir do 

exame dessas operações, a autora ressalta que uma análise sobre os modos como os 

casos eram geridos, revela que ―os arranjos, conciliações e acordos promovidos‖ eram 

definidos ―a partir de sua preocupação em obter eficácia na gestão de inferiores – as 

unidades domésticas possíveis em lugar das famílias modelares‖ (2002, p. 65).  

Em outro momento, ainda a respeito do gap, ou melhor, das distintas 

atualizações em torno da gestão das menoridades no modelo ideal, isto é, regulamentar, 

prescrito, e nas formas administrativas cotidianas, Vianna (2002, p. 41) definiu: 

Retomando a discussão sobre a exemplaridade da ação soberana e disciplinar realizada 

pelo Juizado, o que se pode pensar é que tal exemplaridade, estampada, por exemplo, 

em todos os artigos legais dando conta dos cuidados que devem ser garantidos àqueles 

que são menores por idade (as ―crianças‖ e ―jovens‖), transforma-se, enquanto prática 

administrativa efetiva, na busca não pela reprodução desse ideal exemplar, mas pela 

consagração de autoridades domésticas que não rompam de maneira excessivamente 

dramática com tal ideal. Nesses termos, a dinâmica entre administração e unidades 

domésticas se estabelece de forma tensa, baseada, por um lado, na necessidade de 

garantir que menores se mantenham imersos (controlados, portanto) em configurações 

específicas – familiares ou não – e, por outro, na necessidade de não permitir que certos 

limites sejam transgredidos, sob pena de desautorizar a própria administração enquanto 

instância soberana e disciplinar (...) Assim, a moralidade a ser exibida e construída 

através dos processos e julgamentos civis contempla, de formas diferenciadas, tanto a 

administração, quanto as unidades domésticas. Demonstrar a adequação, mesmo que 

limitada, à exemplaridade dos cuidados formalizados na lei, exige de ambos o esforço 

em afinar-se ao conjunto de atos e representações que constituem o ―bem gerir‖ de uma 

menoridade. 

 

O que se revela, portanto, tomando essa perspectiva de análise, é a elaboração de 

uma gestão do possível no interior da violência doméstica. Sem dispor dos mecanismos 

de controle ou fiscalização sobre esses sujeitos, seus comportamentos ou atitudes, mas 

tendo em seu horizonte de obrigações a garantia da integridade às mulheres e, ao 

mesmo tempo, o dever de controlar as situações de conflito, seja em sua forma punitiva 

ou preventiva, o Estado deve promover e dispor de métodos de produção e aferição de 

sua eficácia em torno de tais questões.  

Sob os limites de uma administração conduzida em torno da precariedade, uma 

das estratégias acionadas é a identificação e produção de vínculos de parceria com os 

sujeitos, de modo que eles possam se tornar aliados ou cogestores dessa administração 

no interior de determinadas relações, conduzindo, portanto, à operação de uma lógica de 
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complementariedade e coextensividade entre o Estado e seus administrados. No entanto, 

ao mesmo tempo em que se estabelecem tais relações, essa mesma administração 

interage e produz esses sujeitos em torno das suas insuficiências e inabilidades em lidar 

com as questões em que ela, nesse processo, os converte em partícipes da gestão.  

A atuação que aqui emerge desse arranjo, portanto, não se dá em torno da 

clássica leitura que observa a ação estatal sobre os sujeitos, procurando disciplinar e 

conformar as suas atitudes em torno daquilo que reivindica como o ideal, mas arranjos 

tácitos em que o que se postula é o ordenamento possível aos sujeitos e ao Estado, em 

que o que se coloca como horizonte não é a obediência, a incorporação de modelos 

ideais de família ou relações afetivas, mas, na verdade, que aqueles sujeitos, e suas 

relações, não deem mais problemas. O que se espera, portanto, é uma pacificação dais 

relações, de modo que o Estado não seja, mais uma vez, demandado em torno das 

mesmas
156

.  

Nesse sentido, uma característica presente em outros encontros, mas que adquire 

tonalidades mais fortes no de encerramento, refere-se à compreensão das ―formas de 

aconselhamento‖, a ―bonificação‖ e as ―fórmulas de compromisso‖ enquanto ―atos de 

fala‖ (Austin, 1962), isto é, a sua operacionalização não como enunciados que se 

encerram em si mesmos, mas que, na verdade, produzem coisas, relações e sujeitos. 

Nesse sentido, o último encontro, como culminância dessas técnicas de gestão que tratei 

acima, constitui-se como uma espécie de ritual da ―mudança‖/―reforma de si‖, onde, 

mais do que assumir compromissos, demonstrar novas habilidades ou indicar a 

assunção de comportamentos apropriados, produz-se, na verdade, sujeitos morais 

qualificados, exemplares, reconstituídos a partir de outras perspectivas a respeito das 

suas vidas e relações. 

O que está em jogo, portanto, é a demonstração de determinadas habilidades, 

mesmo que virtuais, de administrar um leque variado de questões relativas às suas 

relações afetivas e familiares, onde a referência não é o certo e o errado, mas aquilo que 

pode ser tomado como viável e/ou plausível. A performance do sujeito reformado, isto 

é, que domine com relativa competência os discursos e práticas pedagogicamente 

repetidas ao longo dos encontros, ainda que não ―se responsabilize‖ ou ―assuma‖ a 
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 Tais aspectos, por exemplo, podem estar relacionados às indicações reiteradas para que os sujeitos não 

se encontrem, conversem, convivam ou guardem qualquer contato com as vítimas, pois, na verdade, 

independente das possibilidades de reconstrução, convivência não conflituosa ou até não boa relação 

entre os mesmos, o que se deseja é que não se demande, mais uma vez, o Estado em torno daquelas 

questões.  
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violência nesse sentido, parece ser o elemento central aos modos de subjetivação que 

emergem desses encontros, mas, além disso, reificam as imagens de controle, eficácia e 

poder da administração estatal.  
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Capítulo 4 – A violência doméstica nas narrativas dos homens: produção de 

sujeitos, moralidades e eficácias 

 

Em razão da temática que reúne aqueles atores naquele espaço, uma questão 

recorrente ao longo dos encontros são as narrativas que envolvem as suas leituras sobre 

o fato de estarem ali, de terem sido encaminhados ou terem procurado os grupos. É 

interessante notar que, a despeito de alguns dos homens produzirem, como dito no 

capítulo 02, uma contextualização sobre o seu relacionamento, de conduzirem narrativas 

sobre os interesses e comportamentos das vítimas ou contestarem a determinação 

judicial de sua frequência aos grupos, em geral, identificam e/ou narram uma situação 

específica para estarem ali. 

 Ainda que a maioria dos homens, ao longo dos encontros, não tenha revelado 

outras situações de violência doméstica, alguns possuíam mais de uma denúncia 

tipificada como tal. Além de chamar atenção para o próprio processo de especificação e 

delimitação em torno de determinados eventos, possibilitado e constrangido pelo modo 

como o sistema de segurança administra tais ―ocorrências‖ ou ―casos‖, é relevante 

refletir sobre um espectro mais amplo que opera a partir de uma definição de violência 

doméstica como (1) algo que se pode identificar, delimitar, circunscrever, e que (2) essa 

identificação é produzida com a descrição de um evento, um momento específico, onde 

a violência passaria a existir. Nesse sentido, desejo destacar que a passagem pelo 

sistema de justiça pode oferecer uma forma de enquadramento dessas situações que 

parece fazer sentido para aqueles sujeitos, ou ainda para eles naquele espaço, 

modulando parte das narrativas tratadas a seguir. 

Acredito, portanto, que são essas narrativas a respeito das situações de violência 

doméstica contadas no decorrer dos grupos que constituem o caminho mais produtivo 

para compreender seus discursos em torno das mesmas e, de modo complementar, a 

respeito dos próprios sujeitos e dos diferentes atores envolvidos nas cenas, queixas e 

processos. São essas questões e narrativas que serão objetos de análise desse capítulo.  

Antes de entrar, propriamente, na análise das situações, é importante trazer 

alguns diálogos para a sua melhor compreensão. Parto de uma ampla reflexão da 

Antropologia e de outros campos, que toma os ―atos de fala‖ (Austin, 1962) não como 

mera transmissão de conteúdos ou relato de coisas, experiências e situações, mas que ao 

observá-los procura apreender o que produzem e o que realizam nos momentos da 

enunciação. Quando os sujeitos dizem, portanto, mais do que apenas tratar das questões 
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expressas/verbalizadas, há outra dimensão tão viva como essa: eles também constroem-

se a si mesmos e aos outros, produzem emoções, arregimentam apoios ou disputas, 

conduzem a confianças e desconfianças etc. Em diálogo com tal perspectiva, valho-me 

ainda das reflexões de Foucault (1984), em torno das quais o autor postula que os 

sujeitos não apenas se conduzem em referência a determinado código de condutas, que 

aqui podemos tomar como ―moralidades‖, mas elaboram-se, através dessas atuações, 

como ―sujeitos morais‖
157

. As narrativas que seguem foram reunidas e delineadas tendo 

tal perspectiva como horizonte.  

 

As justificações 

 

Outra reflexão fundamental para o que busco apresentar nesse capítulo tem por 

base os trabalhos de Boltanski (1999) e Boltanski e Thévenot (1999) em torno da 

―justiça‖ e das ―justificações‖. Segundo tais autores, as pessoas, ao longo de suas vidas, 

podem encontrar-se em situações de disputa em que há ―um imperativo da justificação‖, 

onde os sujeitos devem, por conta de tal enfrentamento, dispor de determinadas 

―competências‖
158

 específicas ao estabelecimento desses confrontos. A respeito de tais 

aspectos, Boltanski e Thévenot (1999, p. 360) dizem que:  
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 Foucault (1984, p. 27-28) argumenta: ―Com efeito, uma coisa é uma regra de conduta; outra, a conduta 

que se pode medir a essa regra. Mas, outra coisa ainda é a maneira pela qual é necessário ‗conduzir-se‘ – 

isto é, a maneira pela qual se deve constituir a si mesmo como sujeito moral, agindo em referência aos 

elementos prescritivos que constituem o código. Dado um código de ação, e para um determinado tipo de 

ações (que se pode definir por seu grau de conformidade ou de divergência em relação a esse código), 

existem diferentes maneiras de ―se conduzir‖ moralmente, diferentes maneiras, para o indivíduo que age, 

de operar não simplesmente como agente, mas sim como sujeito moral dessa ação. (...) Para ser dita 

―moral‖ uma ação não deve se reduzir a um ato ou a uma série de atos, conformes a uma regra, lei ou 

valor. (...) Mas ela implica também uma certa relação a si; essa relação não é simplesmente ―consciência 

de si‖, mas constituição de si enquanto ―sujeito moral‖, na qual o indivíduo circunscreve a parte dele 

mesmo que constitui o objeto dessa prática moral, define sua posição em relação ao preceito que respeita, 

estabelece para si um certo modo de ser que valerá como realização moral dele mesmo; e, para tal, age 

sobre si mesmo, procura conhecer-se, controla-se, põe-se à prova, aperfeiçoa-se, transforma-se‖. 
158

 O foco sobre as operações críticas performadas por eles tem como intenção, a partir das questões 

acionadas, apreender as competências elaboradas quando envolvidos em situações críticas. Por 

competência, os autores se referem às habilidades/capacidades de produzirem uma avaliação em torno das 

questões e formas legítimas e ilegítimas de articularem crítica e justificação nas situações críticas que 

vivenciam, considerando os constrangimentos e possibilidade de acordo com as situações dadas. Ainda 

sobre os ―modelos de competência‖, Boltanski (1990, p. 66) define: ―Es por eso que se presenta [as 

justificações] como un modelo de competencia, es decir, como una puesta en forma de la competencia 

que los actores ponen en juego cuando actúan por referencia a la justicia, y de los dispositivos que, en la 

realidad, apoyan y reafirman esa competencia asegurándole la posibilidad de resultar eficaz. (...) En 

efecto, para que pueda asegurarse la solidez de esas pretensiones y evitarse que se las reduzca con 

demasiada facilidad a maniobras hipócritas ligadas a la defensa de intereses particulares o a ilusiones sin 

fundamento, es necesario poder mostrar de qué manera satisfacen condiciones de validez que toleren una 

exigencia de universalización, y hacer explícito el tipo de racionalidad en que se apoyan‖. 
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―The one who criticizes ther persons must produce justifications in order to support 

their criticisms just as the person who is the target of the criticisms must justify his or 

her actions in order to defend his or her own cause. These justifications have to follow 

rules of acceptability. We cannot say, for instance: ‗I don‘t agree with you because I 

don‘t like your face.‘ There are no reasons to think that these rules of acceptability 

would be different for the one who criticizes and for the one who must respond to 

criticisms. Thus, a frame of analysis of the disputing activity must be able to tackle with 

the same tools the criticisms of any social or situational order as well as the justification 

of the current one.‖ 

 

 A partir de tal perspectiva, considero mais produtivo investigar os elementos que 

emergem através das justificativas elaboradas por esses sujeitos, considerando que elas 

repercutem determinadas compreensões sobre aquilo que seria razoável de ser acionado 

como forma de reagir a uma crítica endereçada a eles e ao seu (suposto) ato, além, 

evidentemente, de suas reflexões em torno das temáticas em questão. Como indiquei 

anteriormente, de acordo com os técnicos, os homens "chegam aos grupos na 

defensiva", em uma "postura reativa", constituindo, portanto, um espaço em que o 

imperativo da justificação, desde o princípio, se manifesta. Compreender esse sentido de 

‗razoabilidade‘, e o manejo desses elementos que, ao serem fundamentais na elaboração 

de si, revelam determinadas moralidades em torno da violência doméstica contra 

mulher, mas, ao mesmo tempo, sobre violência, família, masculinidades, justiça etc e 

constitui uma forma produtiva de refletir sobre os modos como aqueles homens 

elaboram as suas experiências em torno de tal violência. 

Contudo, o reconhecimento de que existem regras de aceitabilidade ou um 

sentido de razoabilidade, ou ainda, como defende Boltanski, a necessidade de que os 

argumentos sejam passíveis de universalização como requisito à sua eficácia, anunciam 

que tais narrativas, apesar de seu ponto de partida singular, dos casos e experiências 

individuais, não devem ser tratadas ou tomadas como dinâmicas, questões ou discursos 

dos indivíduos. Em lugar disso, é possível buscar as gramáticas, recorrências e 

estruturas que revelam formas de pensar e identificar linhas de força que poderíamos 

chamar, com ressalvas, de ―moralidades de camada popular‖.  

 Cabe ainda destacar um importante elemento presente em situações de disputa 

segundo esses autores: a ―definição da equivalência‖ (Boltanski, 1990; Boltanski e 

Thévenot, 1999). Há, na recuperação de eventos anteriores e em seu acionamento no 

interior das disputas, um cálculo a ser feito, considerando o interesse do sujeito em 

concluir o processo de modo exitoso para si. A produção dessa equivalência é, nesse 

sentido, pensada como uma consequência do regime a que os sujeitos estão vinculados, 
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sendo por eles acionadas para lidarem com as situações de disputa – ―And we will call 

this regime of justification a regime of justice.‖ (Boltanski e Thévenot, 1999, p. 361). 

Segundo os autores sugerem, fazer referência a um princípio ou regime de 

equivalência é elemento necessário para ―elaborar uma reclamação, revelar uma 

injustiça ou ainda solicitar uma reparação‖. Essas disputas produzidas a partir ou com o 

acionamento de justificações, como apresentam, relacionam-se a desacordos e 

questionamentos em torno da ―grandeza‖ dos seres que são arrolados nessas disputas, 

tendo por referência, sempre, as situações específicas em que críticas e justificações são 

demandadas e elaboradas.  

No primeiro encontro dos grupos, como indiquei anteriormente, é solicitado que 

os homens digam ―como chegaram aqui [nos grupos]‖. A partir de tal indagação, que 

envolve a explicitação da situação de violência doméstica, seguem alguns relatos de 

diferentes grupos:  

Compósito 17 

Eu sou César, boa tarde a todos, eu tenho 38 anos de idade, estou aqui por um motivo: 

eu sou casado, há 17 anos eu tenho minha companheira, 11 [anos] casado mesmo, eu 

estou aqui pelo motivo, na época eu tive um filho fora do casamento, conheci uma 

menina, tava meio brigado com a minha esposa, conheci essa pessoa e... acabou rolando 

um relacionamentozinho e acabei tendo uma filha com essa pessoa. Hoje ela tá com 6 

anos de idade, mas foi coisa rápida, negócio de 1 ano só que eu tive relação com essa 

pessoa, e, logo depois, em seguida, eu estava voltando pra minha esposa, e ela queria 

voltar pra casa tudinho, e eu falei que queria contar a verdade sobre a minha filha, 

porque ela não sabia da minha filha, eu falei, ela vai entrar pra dentro de casa sabendo 

de tudo, pra amanhã ou depois eu não ter problema. Isso foi no dia 24 pro dia 25, natal, 

véspera de natal, entendeu? Eu acordei no dia e falei: ―Hoje eu vou falar, ou eu falo, ou 

não falo‖ (Joca: "É, tem dias que é assim...". Risos. Débora concorda). Acordei, fui na 

porta da casa da minha cunhada, ela [a sua companheira]: ―Vem!‖. ―Não, desce que eu 

tenho uma coisa pra falar‖. Falei da minha filha e tal... ―Acabou com ela, né?‖ [teria 

perguntado a companheira]. Porque o sonho dela é ter uma filha, e hoje não pode ter 

uma filha. Tá fazendo tratamento pra engravidar. E, no caso, passou, nós ficamos um 

tempo separado, depois voltamos ao normal, ficou tudo bem, ela voltou pra casa, tudo 

bem. Passou um tempo, ela queria conhecer minha filha e tal... ―Você paga a pensão?‖ 

―Pago, pago tudo direitinho‖. Tudo beleza... Conclusão: Hoje minha filha tá com 6 anos 

e agora, há pouco tempo, a mãe da minha filha deixou ela com uma mulher que toma 

conta dela, falou que ia fazer umas cobranças na rua, que ela tem um salão de beleza, e 

falou que ia fazer umas cobranças na rua. Mentira, era mentira, ela foi pros pagodes da 

vida e a mulher tava ligando pra casa da minha mãe pra falar comigo, perguntando se eu 

não tinha o telefone da Susana, que a Clara tava com febre, queria falar com ela, o 

telefone dela tava desligado, aquela coisa toda... Conclusão, minha mãe me ligou: ―Meu 

filho, você tem o telefone pra falar com a Susana?‖. Eu disse: ―Não, eu não tenho mais 

contato com ela, eu vou lá ver a garota, mas eu não tenho vínculo nenhum‖. Conclusão, 

eu fui lá na casa da mulher, realmente a minha filha tava com febre, eu fui, peguei o 

carro e fui na direção pra ver se encontrava, né? Não encontrei. Cheguei no Bar X, a 

primeira pessoa que veio foi a amiga dela: ―A Susana tá ali‖. Entrei dentro do Bar X, 

não falei com todo mundo... ―ah, mas não...‖ ―Guenta aí que eu vou aqui resolver um 

problema‖. Fui, falei com ela, bati no ombro dela, não bati de agressão, encostei no 

ombro dela, eu falei: ―Olha só, a mulher lá tá ligando toda hora, que a Clara tá passando 

mal e você desligou o telefone‖. ―Ah, mas você não tem nada a ver com isso, que não 

sei o que e blábláblá‖. ―Tô falando contigo!‖ Nisso que eu falei ―tô falando contigo‖, 
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ela pegou uma lata de cerveja que tava no balde e tacou na minha testa. Abriu! Eu fui 

me defender, tive a infelicidade de dar um soco, quando eu dei o soco, pegou no 

supercílio e abriu! Perdi a razão! Conclusão, eu tava tão cego que eu nem vi ela lavada 

de sangue. Quando eu vi lavada de sangue, eu fiquei desesperado, nunca aconteceu isso 

comigo, eu nunca agredi ninguém, nem briga na rua, eu não sou de briga. Conclusão: a 

minha sorte é que os segurança já vinha pra me pegar, a minha sorte que o chefe de 

segurança é um conhecido meu. Vamos aqui, vamos resolver e tal. Chamaram a polícia, 

entrei na viatura com ela e fomos no [Hospital] Santo Ignacio, do Santo Ignacio fomos 

para Mangueiral [outro hospital do município], isso tudo. Aí descemos pra Cajueiros 

[bairro do município], é Cajueiros, não, alí, pra 327º (referência ao número da Delegacia 

Policial)... é pra São Joaquim [outro bairro] [outros homens respondem o bairro em que 

a DP está localizada]. São Joaquim, descemos tudinho, fomos pra 362° [delegacia 

situada em São Pedro, outro bairro] fazer corpo de delito. Corpo de delito, voltamos de 

novo pra 327 [delegacia situada em São Joaquim]. Depoimentos, sentamos lá pra dar o 

depoimento. Eu dei o meu depoimento pra ele, que ela me agrediu também, então, foi 

ambas as partes. Conclusão, foi passando o tempo, isso 3 horas da manhã, 4 horas da 

manhã, foi passando o tempo e tal, o escrivão perguntou se eu queria tirar a queixa dela, 

eu falei: ―Não, eu não tenho nada contra ela, pode tirar a queixa‖. Ela não tirou a minha. 

Conclusão: ―O delegado pediu pra você descer‖. Nisso que eu desci: ―Ah, o delegado 

mandou eu te prender‖. Eu digo: ―Qual é o motivo?‖ ―Por causa disso disso disso... Ah, 

tem que pagar uma fiança de 2 salários mínimos até amanhã meio-dia, se você não 

pagar até meio-dia, você desce pra Bangu‖. ―Tá bom. Posso ligar?‖. Peguei o telefone, 

liguei pra minha mãe: ―Pede pro meu irmão pra ir tal tal tal... a chave da minha casa tá 

no painel do carro, vai lá em casa pra pegar, pra voltar, pra mim pagar a fiança pra mim 

resolver a minha vida‖. Isso nove e meia da manhã, dez horas da manhã, foi ai que ele 

chegou lá, eu paguei a fiança, sai, quando eu tava saindo, já tinha mudado o plantão, fui 

liberado tudinho normalmente, vim pra casa. Liguei pra minha mãe, que ela trabalha: 

―Mãe, tá tudo liberado‖. E, depois disso, foi o caso, né? Que agora eu tô vindo aqui, 

tudo direitinho, não tenho mais... tipo assim... eu tive um ano de convivência com essa 

pessoa, tinha um carinho por ela ser a mãe da minha filha. Hoje, o que eu expliquei pra 

doutora, eu não consigo olhar! 

Joca: Mas e a menina? Como é que fica nessa história toda? 

César: Peraí que eu já vou chegar aonde o senhor quer. Eu não consigo olhar pra ela. 

Isso, nesse caso, uma semana depois ela foi na porta da minha casa, eu tava com minha 

esposa em casa, gritando, bêbada, que me amava, chutou meu carro, limpador de para-

brisas destruiu. O pessoal [falava]: ―Tira umas fotos, César, vai lá dar queixa dela‖. Eu 

falei: ―Deixa que isso aí vai ser resolvido‖. Eu liguei pra minha mãe: ―Oh, fulana de tal 

tá aqui na minha porta, fazendo isso, isso e isso...‖. Por quê? Porque o que eu passei lá, 

que nunca imaginei, nunca tinha acontecido isso na minha vida, me ensinou muita coisa. 

Eu nunca imaginava que dar um soco em alguém ia me prejudicar tanto igual tá me 

prejudicando, entendeu? Conclusão: Hoje, eu vejo a minha filha através da minha mãe, 

porque eu nem sabia que o sonho da minha mãe era ter uma filha mulher chamada 

Clara, eu nem sabia, eu tenho uma filha mulher que minha mãe ama chamada Clara, 

isso é coisa do destino, né?  

Débora: Não é coincidência, né, não é mera coincidência [risos da Débora].  

César: E eu amo a minha filha de paixão, sempre paguei a pensão, sempre pagava em 

mãos, ela nunca me prejudicou em nada. Teve uma época, certa época, que um amigo 

meu falou: ―Abre uma poupança e deposita o dinheiro dela, que hoje você tem boa 

convivência com a mãe dela, amanhã você pode não ter‖. Conclusão: eu deposito o 

dinheiro tudinho direitinho, tanto é que eu conversei com a doutora, eu quero saber o 

valor exato que eu tenho que pagar, entendeu? Eu quero ter a guarda da minha filha, não 

é a guarda definitiva, ―ah tal dia você pode pegar tua filha‖ (―visitação‖, corrigiu João 

Carlos), entendeu? Eu não quero, hoje eu não consigo ter contato com ela [a mãe da sua 

filha], eu passo na rua de carro, eu vejo que a mãe dela olha pra mim falar com ela. Ela 

fala com a minha mãe: ―Dona Lia, eu tenho que falar com ele por causa de Clara‖. Num 

precisa, eu quero só isso, entendeu? Minha filha tá crescendo, minha mãe faz essa 

intermediação, por enquanto, entendeu? Quando minha filha crescer, eu vou logo dar 

um telefone pra ela, entendeu? Como ele falou [atendido que falou antes dele no mesmo 

grupo], pra mim falar diretamente com ela, EU NÃO CONSIGO!! [Com ênfase]. Meu 
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amigo, sinceramente, são as duas pessoas que eu mais amo na minha vida: É minha 

filha e minha mãe, eu não consigo OOOOLHAR [ênfase novamente].   

Débora: A sua atual esposa não, né? [Risos do grupo]. 

César: Não, a minha atual esposa, ela sempre... E hoje eu sinto que ela tem ciúme por 

causa disso, que teve audiência aqui e eu vim, e ela não quis tirar a audiência, deixou 

pra frente, por quê? Porque ela nunca imaginava da minha filha se dar super bem com a 

minha atual esposa. E minha esposa ama minha filha, entendeu? Elas se dão super bem, 

só fala... então ela tem ciúme, então pra não ter, ―ah, hoje ela não vai‖, ela nunca me 

negou isso, entendeu, através da minha mãe, mas eu quero isso pra amanhã ou depois 

ela falar: ―ah, tu não pode‖. Mas eu tenho direito disso, porque eu não quero mais nem... 

 

 César, nesse trecho, ao responder por que está ali, produz uma narrativa sobre a 

situação de violência que, deduz-se, foi o fundamento do processo que o encaminhou ao 

serviço. Além disso, elabora duas imagens a respeito de si e da mãe de sua filha, vítima 

da violência no processo, trazendo, para tanto, outros elementos a fim de corroborar tal 

leitura. Inicia explicitando que tinha uma longa relação e, em momento em que está 

―meio brigado‖, conhece outra pessoa com quem tem uma filha – não só ativa um 

imaginário comum de valorização da solidez familiar, dado que mantinha uma ―longa 

relação‖, mas, de modo complementar, afasta a própria contaminação disso eliminando 

qualquer suspeita infidelidade, explicitando que teve a filha quando "estavam brigados". 

Mais à frente, ainda reafirmará que não restava qualquer vínculo com a mãe da filha, 

que apenas visitava a criança. Quando retorna à relação que mantinha anteriormente, 

dado que ―a esposa queria voltar‖, ―quis deixar tudo claro‖ a respeito do que tinha 

ocorrido, para que ela soubesse ―de tudo‖, ―da verdade‖, além de evidenciar, nesse 

momento, a sua correção também como pai, quando a respeito da ―pensão‖ revela que 

―pago tudo direitinho‖. Temos, então, César como alguém que é "honesto", "fiel" e, 

amado pela esposa - que o aceita de volta -, responsável por seus comportamentos, e, 

além disso, bom pai. Sobre a mãe de sua filha, Susana, no entanto, o cenário se constrói 

em outra direção. Se ―ele paga tudo direitinho‖, exercendo, de certo modo, aquilo que 

pode ser tomado como sua atribuição paterna, a mãe não apenas deixa a filha com outra 

pessoa, mas, além disso, deixa a menina doente e, piorando a sua situação, para ir ao 

pagode. As irresponsabilidades da mãe se somam, quando revela que ela ―desligou o 

celular‖ e que teria ―mentido‖, dizendo que ia trabalhar, mas, na verdade, ia ―para os 

pagodes‖. 

 Ao ser procurado porque sua filha está doente, revelando o que seria uma 

espécie de reconhecimento social do exercício de sua paternidade, outro elemento que o 

qualifica moralmente, César, receoso com a saúde dela, vai ao seu encontro, mas logo 

sai em busca da mãe da menina. Não a encontra, mas, ao chegar em uma boate e casa de 
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shows local, sabe de sua presença. Não cumprimenta ninguém, vai direto falar com ela, 

onde ficam subentendidos sua preocupação, foco e cuidado com a filha, em 

contraposição à mãe, que, desde o princípio da narrativa, não deu importância para o 

fato – saindo de casa, deixando-a com outra pessoa, desligando o celular e, por fim, 

indo à casa de shows. Isso se evidenciaria na conversa com Susana quando, finalmente, 

a encontra: ele está preocupado e tenta gerir a filha com febre, ela despreza o interesse 

dele e a própria situação da filha. Ele, ainda motivado em dar conta da situação da filha 

de ambos, insiste na conversa, quando então é golpeado, vítima de Susana e em razão de 

sua determinação por ser bom pai.   

 Tendo sido ferido, César, que não usara de violência até então – importante 

lembrar a sua correção, inclusive, sobre o gesto que fez para chamar a atenção de 

Susana, ―encostou(ei) no ombro‖, não ―bateu(i) no ombro‖ –, ―se defendeu (me 

defendi)‖. Sua violência, portanto, é apresentada sob outro registro. Não se trataria de 

uma ação intencional, mas de uma reação, elemento reforçado com a indicação que 

―teve a infelicidade de dar um soco‖. Reconhece, ainda, que ―perdeu(i) a razão‖. Mais 

do que isso, ―quando eu vi lavada de sangue, eu fiquei desesperado, nunca aconteceu 

isso comigo, eu nunca agredi ninguém, nem briga na rua, eu não sou de briga‖. ―Ficou 

cego‖, ―teve infelicidade‖, ―ficou desesperado‖, ―nunca agrediu ninguém‖ reforçam 

uma justificação em torno da violência, mas uma elaboração moral de si e, 

consequentemente, também de César – cuja violência não há qualquer mediação, razão 

ou elemento que fundamentaria ou, no limite, informação que mostrasse arrependimento 

ou deslocamento do gesto ao seu modo de ser na vida. Temos a violência, e seus 

personagens, elaborados em duas zonas morais distintas. Mas a narrativa, como visto, 

não se encerra aqui. 

 Na delegacia, como conta, ambos relataram terem sido vítimas e autores. Ele, 

por ―não ter nada contra ela‖, ―retirou a queixa‖. Talvez, aqui, a intenção seja reforçar 

não a imagem de não-violento, mas de alguém pacífico, tranquilo, easygoing. Ela, mais 

uma vez ao contrário dele, mostrando-se, ―rancorosa‖, ―barraqueira‖ ou 

―inconsequente‖, manteve a denúncia que, como conta, quase o levou à cadeia – vale 

ressaltar que, nesse aspecto, pode se procurar destacar as (graves, duras) consequências 

dos atos de Susana. O reforço desses lugares se dá quando relata que, após uma semana, 

ela está, ―na porta da minha casa (...) gritando, bêbada, que me amava, chutou meu 

carro, limpador de para-brisas destruiu‖, e ele, ‗podendo dar queixa‘, o que implicaria 

em uma espécie de ‗troco‘, não o faz. Ainda na delegacia policial, César revelou certo 
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protagonismo, uma espécie de pró-atividade, para poder ―pagar a fiança‖ e, assim, 

―resolver a vida‖ – um valor importante ao indivíduo na sociedade contemporânea, mas 

ainda mais a determinados valores apregoados como relativos às masculinidades. 

 A partir de tais elaborações, é possível pensar sobre o reordenamento de lugares 

ou de ―grandezas‖ entre César e Susana. Se, na gestão da violência doméstica ela é 

vítima, em sua narrativa, ainda que reconheça que a agrediu, isso é minorado em 

elaborações morais sobre os dois sujeitos. Não só ele foi violento como uma reação ao 

golpe dela, mas também por uma série de descasos dela com a sua filha. Susana, além 

disso, é elaborada como uma pessoa que, ao contrário dele, não é responsável, 

cuidadosa ou, até mesmo, amorosa com a filha. A narrativa ainda ganha dois elementos 

interessantes.  

 Ao repetir por três vezes que ―não consegue mais olhar para ela‖, César reforça 

ainda mais o seu papel de vítima, se não de violência física, mas de uma injustiça que, 

de certo modo, só se expressa ou compreende quando referida a uma espécie de não 

consciente. Não se trata de guardar raiva, não querer mais encontrar com ela, ficar 

magoado, achar que foi injustiçado ou mesmo querer se vingar: ele ―não consegue mais 

olhar para ela‖. Essa expressão ética, ao trazer uma dimensão física/corporal, parece 

evocar um sentido de autenticidade, que nem o sujeito e nem outra pessoa poderiam 

contornar. Vítima de algo cuja magnitude não seria mensurável, César guardaria as 

consequências dessa injustiça em um plano inconsciente ou incontornável – voltarei a 

esse ponto a seguir.  

 Além de não conseguir olhar, outro elemento não racional é evocado: se, no caso 

anterior, tratou-se de uma dimensão inconsciente, aqui é uma esfera mágica que será a 

chave de acesso a outras duas personagens. César encerra a sua narrativa dizendo que 

Clara, a sua filha com a vítima e central à sua narrativa das violências, ainda que de 

modo não planejado e/ou desejado, de certa forma, satisfaz um desejo da sua mãe, de ter 

uma filha chamada Clara, como também de sua esposa, que gostaria de ter uma filha. 

Essa ―coisa do destino‖, de certo modo, encerra uma espécie de coesão entre César, 

Júlia, sua atual esposa e sua mãe, deixando de lado (e em contraposição a) Susana. 

Além disso, traz a chancela dessa ordem mágica/sobrenatural – já que, como destaca 

Débora, ―não é mera coincidência‖ todos os pontos elencados por ele nessa passagem. 

Isso fica ainda mais representativo quando revela que Clara e sua atual esposa ―se dão 

super bem‖, causando ―ciúme‖ à mãe de sua filha.   
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 Além das elaborações já indicadas de Susana e César, vale destacar o 

acionamento dessas três mulheres, Júlia, sua mãe e sua esposa, como contraposição à 

mãe de sua filha. Há, em minha avaliação, o claro acionamento dessas outras mulheres, 

a relação amorosa, de cuidado, carinho que mantêm entre si e com ele como forma de se 

elaborar como um sujeito exemplar, em contraposição à Susana que, de certa forma, não 

foi capaz de ter amor nem mesmo por sua filha. Além desses elementos relativos ao 

cuidado e à vida familiar, ele também se constrói como uma pessoa que não só ―se 

arrependeu‖, mas que ―aprendeu muito‖ com esta situação.  

 Em outro grupo, temos a seguinte narrativa produzida por Sebastião, como 

resposta à mesma questão que foi apresentada ao César: 

Sebastião: Eu tinha um acordo verbal com a minha ex-esposa de ficar com a minha 

filha de quinta a domingo, né, tomar conta dela para poder trabalhar. Teve um carnaval 

que ela sumiu e a minha filha ficou comigo quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 

terça, quarta entrou e ela apareceu numa quarta-feira à noite, tava chovendo, né, ela 

falou que ia vir pegar a minha filha. Aí eu falei: ―Você deixa ela aqui, porque amanhã já 

é quinta, eu vou ter que pegar ela de novo pra poder trazer pra cá. Aí evita de ir no teu 

trabalho, para poder pegar ela e trazer aqui‖. Ela falou: ―Não, eu vou aí buscar a minha 

filha‖. Aí eu falei: ―Tá chovendo, tem necessidade disso, não‖. ―Não, eu vou aí buscar‖. 

Ela chegou lá com um rapaz de moto, chovendo, queria levar a menina. Chuva e com 

um cara de moto que eu não sei nem que é! Aí eu falei que ela não ia levar. ―Ai, eu vou 

levar!‖. Subiu em casa, no meu quintal. E o cara: ―Pô, eu não tenho nada com isso, 

não.‖. Eu: ―Não, meu problema é com ela, eu não tenho nada contigo, mas ela não vai 

levar a minha filha daqui, de moto, debaixo de chuva, sem necessidade.‖. Aí ela subiu 

no quintal, começou a discutir, discutir, discutir. Aí ela pegou uma pedra pra tacar na 

minha mãe. Aí a discussão começou, começou... Aí veio, ela pegou uma pedra e veio 

pra me tacar. Aí partiu a agressão da parte dela e da minha mãe. Aí ela foi na 456 (456ª 

Delegacia Policial), em Paraíso, bairro de Cidanópolis, aí ficou falando um monte de 

coisas. O delegado ficou ouvindo ela e eu quieto. Ela ficou falando, falando, falando e 

falando. Aí ele falou assim: ―Deixa ele falar agora‖. E ela falando, ele falou pra deixar 

eu falar. Isso umas quatro vezes. Aí teve uma hora que ele levantou e falou: ―Senhora, 

se a senhora não deixar ele falar, eu vou ter que colocar a senhora lá pra dentro‖. Aí ela 

sentou, eu expliquei o que tinha acontecido.  

Segundo Sebastião, a mulher teve que ir à DEAM para poder fazer a denúncia. Contou 

ainda que ela faltou à primeira audiência, onde ficaram estabelecidas as medidas 

protetivas. Depois disso, na segunda audiência, definiu-se a sua frequência ao grupo, a 

suspensão do processo e as assinaturas mensais. Pedro indica/sugere que ele procure 

regularizar as visitas e a pensão, pois "pode dar confusão", gerar problemas.  

 

 Como pode ser visto, os elementos acionados por Sebastião se aproximam 

daqueles expostos por César. Nesse caso, o descumprimento de um acordo estabelecido 

entre as partes anuncia as duas personagens desse caso: o homem, mais uma vez, 

cuidadoso e ciente de suas responsabilidades com a filha, enquanto a mulher é 

apresentada, também mais uma vez, com cores de inconsequência e irresponsabilidade. 

A violência, ainda que não assumida em qualquer grau por ele, é produzida, 

independentemente se ele teria reagido ou não, como protagonizada por ela – ainda mais 
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quando a sua mãe, essa entidade especial como fundamento da honra, é também atacada 

pela mãe da filha. Mas vamos, novamente, às partes. 

 Temos, então, um ―acordo verbal‖ estabelecido entre os dois ―pra [ela] poder 

trabalhar‖. Aqui, como ponto de partida, vale pensar que o arranjo, a elaboração desse 

acordo, é feita como uma espécie de favor ou benesse dele para com ela, visto que é isso 

que permitiria que ela trabalhasse – sem refletir, por outro lado, o inverso disso. A mãe 

de sua filha não apenas descumpriu esse acordo, mas o faz no carnaval, festa associada 

a prazeres e diversão – podemos pensar que, em uso comum, uma pergunta que poderia 

emergir: que tipo de mulher é capaz de ―sumir‖ e deixar a filha para ―se divertir‖ no 

carnaval?! Uma clara contraposição entre a mulher-mãe-correta-que-cuida-dos-filhos e 

a mulher-puta-safada-que-só-pensa-em-si pode surgir aqui.  

 Contudo, ela reaparece, vale destacar, na quarta-feira de cinzas, sob as 

características por ele indicadas. Enquanto ele passou o carnaval com a filha e ainda 

insiste para que ela permaneça em segurança na sua casa, a mãe, ―que sumiu no 

carnaval‖, deseja, sem necessidade, dado que ele teria que buscá-la no dia seguinte, 

levar a filha em uma moto, com um desconhecido, em um dia chuvoso. Ele deseja 

assegurar a integridade da filha, ela não se importa em colocar isso em risco. Ela é 

descrita como sendo intransigente com seu desejo e iniciaria uma discussão com a mãe 

dele, inclusive a ameaçando com uma pedra e, em seguida, fazendo o mesmo com ele. 

Todos estão passivos diante dela. Tem-se, então, a violência entre ela e sua mãe.   

 Além de evocar a própria mãe na narrativa, movimento similar ao de César, 

Sebastião recorre a outras duas personagens como reforço à intransigência (e/ou 

descontrole) da mãe de sua filha. Ao relatar a interação que manteve com ―o 

desconhecido‖, revela que não houve qualquer tensionamento, evidenciando que não 

estava (ou é) disposto a brigas, além de evocar, por outro lado, que o fato do rapaz não 

se posicionar em defesa da mãe de sua filha, poderia, ao mesmo tempo, significar que 

ela não tinha razão – pois, caso contrário, poderia ser esperar que o homem que estava 

com ela a defenderia. Sebastião não arruma confusão à toa, haja vista que não houve 

qualquer conflito com o homem que acompanhava a mãe de sua filha; já ela... 

Do mesmo modo, nos relatos sobre os acontecimentos envolvendo a denúncia, 

através desses outros personagens, há um reforço das imagens propostas. Ao relatar a 

chamada que ela recebeu do ―delegado‖, mais uma vez, procura-se, através de outros 

personagens, e, dessa vez, alguém supostamente neutro e com legitimidade moral 

amplamente reconhecida, elaborar-se como vítima de uma pessoa que é apresentada 
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como irresponsável e, a partir desse episódio, desajustada. A desqualificação dela e, 

consequentemente, também de sua denúncia, é encerrada quando afirma que, não 

conseguindo fazer o registro naquela delegacia, ela teve que ir a uma DEAM para 

efetivar o seu desejo – esse lugar que também provocaria uma suspeição dos homens, 

dado que, como já foi dito, ―é pra defender as mulheres‖. Por fim, a responsabilidade 

dela ainda se confirma quando é indicado que faltou a primeira audiência. 

Concluindo a apresentação desses casos iniciais, temos André, participante de 

um terceiro grupo, diferente dos outros dois trazidos acima, que, como veremos, transita 

pelo mesmo território moral, ainda que, aqui, os personagens-extras sejam evocados em 

um sentido diferente. 

André: Quando eu conheci essa esposa que eu tenho hoje, ela já tinha uma filha, na 

época ela tinha onze anos. Então, eu me separei de uma, conheci ela, aí eu tava morando 

de aluguel, morei na casa dela três meses. Aí tinha comprado um terreno, comecei a 

fazer a minha casinha lá, fui morar, o vidro da janela era até um plástico na época... 

fiquei três meses só, que a menina não me aceitava. Eu fiquei na minha casa, tivemos 

esse contato, tal, tal... Ela na casa dela e eu na minha. Depois de seis anos, eu tive uma 

filha com ela. A minha filha tem até uma doença crônica e tal, e muita coisa eu aturava 

esses seis anos por causa da minha filha. E a mulher, ninguém gosta dela lá no local lá. 

Cara, ela é barraqueira, ela xinga todo mundo, a mulher é meio doida mesmo. O ex-

marido dela tocou fogo no barraco, queimou a perna dela toda. Ela toma remédio, fica 

três dias dormindo... Já chegou a me dar uma facada. Então, às vezes, quando a gente 

discutia, brigava, eu tentava sair de casa com o carro e a mulher entrava na frente, não 

deixava, não. Se eu chegasse em casa tarde, tomando cerveja com os colegas, [ela dizia 

que] eu tava com mulher. Teve um dia que ela perturbou tanto que eu dei um soco nela, 

agredi ela, perdi a linha, entendeu? Foi até um domingo. Aí a mãe dela chegou e falou 

―o que que tá acontecendo?‖, isso na minha casa e a filha dela, que eu disse que tinha 11 

anos na época [que se conheceram], eu não aceitava mais em casa, que ela virou 

sapatona lá e ia com a outra menina lá em casa, e eu não aceitava. Eu falei ―eu não 

quero mais sua filha aqui, não‖, e a mãe dela ficava como comigo? Aí ia tendo essas 

confusões, essas confusões, um dia, no último domingo, na sexta-feira, eu vim do 

trabalho, tava tomando cerveja com uns colega, essa menina me viu e ligou pra mãe 

dela, só que ela não viu que eu ―vi ela‖ dentro do ônibus passando, não. Ela falou que 

eu tava com duas mulheres, aí a mãe dela ligou na hora e falou assim: ―Que mulher é 

essa que você tá tomando cerveja?‖. Ai eu falei: ―Só se a mulher for fulano‖. Aí fui pra 

casa, já meio chateado, trabalhei no sábado, chegou no domingo a mulher começou a 

me perturbar, a me perturbar... Aí eu perdi a linha! Agredi ela, aí minha filha veio 

correndo, assim, a que tem doença. Eu falei: ―Gabriela, fica pra lá!‖. Eu só botei minha 

mão assim [simulou, com o braço e mão direita, um movimento que, ao mesmo tempo, 

afastava e segurava a pessoa distante]. Eu nunca bati nos meus filhos, eu tenho três 

filhos... Ela bateu com o narizinho assim e o sangue desceu. Aí o pessoal lá, aí juntou 

todo mundo, polícia veio, já chegou e nem deixaram eu falar o que aconteceu. O policial 

já chegou me espancando já, dentro no meu quintal, braço todo ralado, caí... Aí ele 

falou: ―Você tá preso!‖. ―Eu sou trabalhador, o senhor tem que deixar eu conversar‖. Aí 

ele pulou pra cima de mim, veio, me algemou, e dentro do carro só me batia. Teve uma 

hora na Cardoso de Moraes [via expressa que corta o município] que eu falei assim: 

―Pô, para esse carro e me dá logo um tiro na cabeça‖. Aí, quer dizer... Aí fui pra 

delegacia, dormi a noite, no outro dia fui pra Bangu, fiquei vinte e oito dias, senti fome, 

frio, fiquei na depressão, peguei pneumonia... E detalhe: a mulher tem a casa dela, 

entendeu, que a casa dela tá lá no chão grosso, que a filha dela não faz nada. A minha 

casa bonitinha, que eu deixei bonitinha, vim de Pernambuco, gastei quarenta mil reais, 

botei porcelanato, botei portão de madeira, controle remoto [no portão] e tudo, quer 

dizer, tô fora da casa! Eu não posso nem ir na minha casa, e ela tem a casa dela. E a 
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mulher, todo mundo lá sabe que ela é barraqueira; a mulher xinga todo mundo, não 

respeita ninguém. 

Joca: Você é casado com ela? 

André: Não, eu tinha aquele negócio de... união estável (Joca: União estável, união 

estável...). A mulher era doida, rapaz. Se eu queria ir pra rua, a mulher entrava na frente 

do carro.  

Joca: Olha só, mas nada impede de você entrar com uma ação de dissolução com ela.  

André: Diz ela que já entrou no dia do juiz ali, diz ela que já entrou, mas o que eu falei 

assim: seu juiz... o juiz criminal, ele pegou e falou assim: ―Olha, seu André, esse 

negócio de casa aí, vocês vão ter que ver na vara de família‖. ―Eu já dei entrada já‖ [Ela 

teria dito]. Aí eu falei: ―Seu juiz, ela já tem a casa dela, ela tem pra onde ir, tem a casa 

da mãe dela, tem a casa dela onde mora a filha dela...‖. 

Joca: Se ela tá dizendo que deu entrada... Você não? 

André: Não, mas eu vou...o que que acontece, eu tô lá, o cara graças a Deus gosta de 

mim, me deu a função de encarregado... Aí quer dizer, eu tenho essa filha, tenho um 

filho de 14 anos e tenho um outro, tenho um com cada mulher, aí eu vou pagar pensão 

como se eu perder o emprego? 

 

 André inicia destacando que após se separar de sua relação anterior deu início ao 

novo relacionamento com a vítima do processo. Após o sinal de não aceitação da parte 

da enteada dessa relação, deixa de morar com a sua então companheira e sua filha para 

residir em sua própria casa que, depois detalhará, com esmero a transformou, colocando 

―porcelanato‖, ―portão de madeira com controle remoto‖, gastando 40 mil reais. 

Portanto, além de manter uma relação de respeito e atenção com a enteada, não 

forçando a sua (indesejada) presença, ainda revela-se um trabalhador empenhado, o que 

possibilitou que investisse em uma casa – um item de fundamental valor quando se trata 

das moralidades de camada popular (Duarte e Gomes, 2008). Essa casa, no entanto, foi 

tomada dele de modo injusto e sem razão, dado que a sua ex-esposa, caracterizada como 

―barraqueira‖ e ―meio doida mesmo‖, possui a sua própria, que, ao contrário da dele, 

está ―no chão grosso‖. 

Seu argumento, ainda em torno da elaboração de si e da ex-esposa, será 

reforçado quando, sobre a relação que mantinham, destaca que ―muita coisa eu [ele] 

aturava por causa da minha filha‖, que ―quando a gente discutia, brigava, eu tentava sair 

de casa com o carro e a mulher entrava na frente, não deixava, não‖. A sua resiliência, 

força e, em certo sentido, aposta na relação, se contrapõe ao desejo de brigar de sua 

então companheira. Os problemas dela ainda eram mais evidentes, pois, em seu 

relacionamento anterior, já vivia situação de violência doméstica, ―o ex-marido tacou 

fogo no barraco dela, queimou a perna dela toda‖, além de também ―tomar remédio‖, 

permanecendo, segundo ele, ―três dias dormindo‖. 

Sobre ela já ter uma experiência anterior de violência, é interessante notar que 

em seu discurso a acusação de que a presença de violência em uma relação anterior 
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tornaria previsível a reincidência nas seguintes, em geral destinada aos homens, aqui se 

direciona à sua ex-companheira. É claro que, em uso corrente, uma categoria (certo 

"tipo de mulher") daria conta da vítima continuada de violência por distintos maridos: a 

―mulher de malandro‖. Contudo, a ―mulher de malandro‖ encontraria algum 

gozo/satisfação no gesto que, em geral, não é tão ativa na elaboração: ―ela gosta de 

apanhar‖. No modo como André elabora, no entanto, a mulher é ativa nas situações de 

violência, em determinado sentido, não ‗tem prazer em apanhar‘, mas está mobilizada 

na própria produção das cenas de violência. 

A respeito dos elementos desabonadores, além da experiência anterior de 

violência doméstica, é feita referência ao uso de medicamentos como modo de sublinhar 

o descontrole de sua então companheira, colocando em evidência que a ausência de 

temperança, sinalizada por sua narrativa, alcança um nível não mais contornável por ela, 

que requer intervenções exteriores, como a dos remédios que usa. Mais do que fazê-la 

vítima de uma suposta ―doença metal‖, acionando uma íntima relação entre doença e 

vitimização, já examinada por diferentes autores (entre eles, Sarti et al, 2006; Sarti, 

2009), o que parece haver aqui é, a partir da indicação dessa tentativa de resposta a uma 

latente ―perturbação físico-moral‖
159

 (Duarte, 1986), o reforço da sua própria imagem 

como vítima, ou de seu sofrimento, em razão da doença dela.  

As suas elaborações, não apenas quando trata do consumo de medicamentos, 

mas do modo mais amplo como a define, remete a dois modos de expressão do 

―nervoso‖ como examinado por Duarte (1986) em sua etnografia com as classes 

trabalhadoras urbanas: o ―estar nervoso‖, indicativo de ―um estado de ‗perturbação‘ 

mais leve ou mais passageiro atribuível prioritariamente a uma causalidade externa‖, e o 

―ser nervoso‖, definido como ―um estado mais intenso e permanente, em que a ênfase 

recai não no acicate exterior, mas no modo e qualidade ‗interior‘ da ‗perturbação‘‖ 

(1986, p. 30). 

Todo esse cenário, como já destaquei, elabora dois sujeitos morais distintos. 

Ainda que ele tenha dito ―perdi a linha‖, reconhecendo em algum grau o erro ou excesso 

de seu gesto, também sedimenta sua justificação em torno dessa espécie de ser errante 

elaborado como ela. O próprio assumir, com uma contraposição próxima a, como 
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 Ainda em diálogo com a tese de Duarte (1986), é interessante notar que a acusação em torno do 

consumo de medicamentos pode evidenciar uma ampla difusão do acesso a essa modalidade de 

medicalização nos setores populares, se não pelo consumo, pelo discurso, haja vista que a sua indicação 

substitui uma série de outras nomeações que, em sua etnografia, eram acionadas para classificar ―doenças 

dos nervosos‖. 
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examinamos, ―estar nervoso‖ e ―ser nervoso‖ (Duarte, 1986), vale destacar, pode ser um 

elemento central na contraposição com ela, reforçando uma imagem de sóbrio, sensato, 

honesto e honrado
160

. Isso também reaparece quando, no fim da narrativa, revela que ―o 

cara [provavelmente, seu chefe ou patrão] graças a Deus gosta de mim (dele)‖
161

, pois, 

como, ―sem emprego‖, ele poderia pagar a pensão dos seus três filhos? – revelando, 

com isso, que não só paga, mas que também é ciente, cuidadoso e temeroso de suas 

responsabilidades e (por que não?) de ―seu papel de pai‖. 

Dialogando com as narrativas anteriores, chamo atenção à evocação da filha de 

outra relação da ex-esposa, caracterizada não só como ―sapatona‖, mas como quem, 

desde o princípio, era contra a composição do casal. Indicando, como pano de fundo, 

determinado espírito sabotador e manipulador. Isso, no relato, evidenciar-se-ia quando 

ela cria uma falsa história, a fofoca, tendo como consequência a violência denunciada, 

mas também a caracterização dessa jovem. Ela não só é ―sapatona‖, elemento que, por 

si só, produz a desqualificação, como ―não quer nada‖, ―não trabalha e nem estuda‖.  

Tendo como horizonte o modo como as então enteada e companheira são 

definidas na narrativa, é interessante pensar como essa modalidade de ação, a fofoca, 

assume os contornos de ―manipulação‖ (Fonseca, 2000) na fala de André
162

. Acredito 

que ele, ao ressaltar o uso desse dispositivo pela enteada, conduz a uma elaboração 

específica não só da filha de sua então companheira, ―a fofoqueira‖ ou ―manipuladora‖, 

mas, sobretudo, dessa última. É a figura ―manipulada‖ ou ―manipulável‖, vítima de si 

mesma. Ainda que a figura da manipulada também possa ser elaborada, em certo 

sentido, como vítima, a sua espécie de fraqueza moral ou inocência - elementos que 

possibilitaram que fosse enganada ou que não a fizeram questionar ou verificar a fofoca 
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 Além disso, ainda é oportuno recuperar as discussões de Boltanski (1999; 1990, p. 265), que ressalta 

que a ―desqualificação psiquiátrica‖ constitui um dos recorrentes modos de reduzir o efeito de uma 

denuncia e desqualificar o denunciante. Por outro lado, Soares (1999, p. 146-147) chama atenção para o 

recurso às categorias ―desesperança aprendida‖ e ―síndrome de estresse‖ como formas dos advogados de 

mulheres que matam ou agridem seus agressores construírem as suas defesas em tribunais americanos. 

Segundo ela, um encadeamento específico emerge entre esses ‗diagnósticos‘ e a experiência de vítima, 

amarrado pela argumentação que procuraria evitar a uma ‗dupla vitimização‘: primeiro ante a violência 

do agressor, em seguida por uma condenação sancionada pela própria Justiça. 
161

 Vale destacar que, em toda a sua narrativa, ninguém gosta da ex-esposa: nem vizinhos, nem o ex-

marido e nem mesmo a filha, que inventou fofoca para a mãe. 
162

 Em suas reflexões sobre o tema, Fonseca argumenta que a ―fofoca‖ é, ―contra os fortes‖, ―uma arma 

de manipulação‖, enquanto que, ―quando usada por fracos contra fracos, ela se torna um instrumento de 

ataque‖ (2000, p. 26). Ainda que tais considerações não me permitam usar seu modelo por completo, 

acredito que as elaborações trazidas no corpo do texto são suficientes a explicitação do meu argumento.   
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-, a tornam co-partícipe do feito
163

. André é, portanto, a vítima de toda a fofoca e 

envolvidas. 

Mais do que isso, André também é vítima da violência que cometeu por causa da 

fofoca da enteada, que já não gostava dele há longos anos, e da perturbação da ex-

esposa, que acabou por fazê-lo ―perder a linha‖. Não só é acusado por bater na filha 

com doença crônica sem ter feito isso (logo ele que ―nunca bateu em qualquer um dos 

três filhos?!‖), mas também foi agredido pela vizinhança que ―juntou‖ nele, pela polícia 

que não só não ouviu as suas explicações e relatos, como o agrediu ao longo da viagem 

até a DP, e, por fim, o que sofreu no presídio. Mesmo alegando que era trabalhador, 

apanhou até desejar morrer, ―senti(u) frio, fome, fiquei (ficou) na depressão, peguei 

(pegou) pneumonia‖. André, portanto, constrói-se como vítima da mulher, da filha que 

fez a fofoca e da fofoca, que criou a situação que culmina no episódio de violência. 

Violência que, em sua leitura, não parte dele, mas ele, por razões exteriores, acaba por 

―perder a linha‖. 

Seguindo as reflexões de Boltanski (1990) e Boltanski e Thévenot (1999), o 

objetivo aqui não é revelar supostas verdades ou mentiras nas narrativas apresentadas, 

mas procurar apreender o que elas dizem, evocam ou produzem, enquanto geradoras de 

moralidades específicas. 

 Com a sequência dessas três narrativas, procurei pontuar, a partir do meu campo, 

alguns elementos a respeito da elaboração de justificações em um cenário em que os 

sujeitos dependem disso como forma de elaboração de si. Há, sob tal perspectiva de 

análise, um interessante imbricamento entre a noção de constrangimentos/coações, que 

modelariam e conformariam a ação (ou atuação) dos sujeitos, do mesmo modo que 

orientar-se-iam (e produzir-se-iam) determinados modelos de competências. 

A respeito disso, Boltanski e Thévenot (1999) destacam que há um 

constrangimento entre dois elementos que modulam ou estruturam tais disputas: ao 

mesmo tempo em que os sujeitos compartilham e se reconhecem como parte de uma 

humanidade comum, são, por outro lado, constrangidos a produzir diferenças em seu 

interior, dado que isto constitui a chave para a dissolução (ou desenvolvimento) das 

disputas. A definição dos sujeitos, portando, será operada nesse duplo registro, estando 

o segundo - a produção das diferenças-, em desacordo com o primeiro - a igualdade 
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 Além disso, é interessante pensar que ser objeto de manipulação não apenas a faz ‗débil‘ moralmente, 

como destaquei acima, mas, de certo modo, também retira dessa mulher determinadas possibilidades de 

agência: não se comporta ou atua segundo seus desejos, intenções ou emoções, mas porque é enganada, 

manipulada por outras pessoas. 
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entre as ―entidades‖ em relação. O ―momento crítico‖, quando a justificação é 

requisitada ou emerge, se dá quando essa segunda modulação, a definição do estado de 

grandeza dos sujeitos, está em desacordo, e, portanto, o reclamante revela sua 

divergência e procura reelaborá-la (Boltanski e Thévenot, 1999, p. 367). Boltanski, a 

respeito disso, conclui: ―ese acuerdo acerca del orden de las magnitudes supone un 

acurdo más fundamental sobre un principio de equivalencia en relación con el cual 

puede estabelecerse la magnitude relativa de las entidades presentes‖ (1990, p. 77).   

Essa avaliação ou reenquadramento dos sujeitos, como dito anteriormente, se 

referido a um ―regime de justiça‖, terá a sua ―equivalência‖ mensurada, refletida e/ou 

elaborada através de um princípio de ―igualdade‖. Contudo, como esclarece Bolstanki 

(1990, p. 77), não se trata de um uso corriqueiro do conceito/valor ―igualdade‖, mas de 

um sentido particular, que, portanto, é importante que seja esclarecido:  

―La puesta en juego de una exigencia de justicia no puede, en efecto, prescindir de la 

referencia a una escala de valores. La exigencia de justicia puede asimilarse a una 

exigencia de igualdad. Sin embargo, desde Aristóteles sabemos que la igualdad en la 

ciudad no significa necesariamente una distribución absolutamente idéntica de lo que 

tiene valor – ya sean bienes materiales o inmateriales – entre todos sus miembros sino, 

como bien lo dice Michel Villey, una justa ―proporción entre las cantidad de cosas 

distribuidas y las cualidades diversas de las personas‖ (Villey, 1983, pág. 51). Definir 

una situación como equitativa o no equitativa, que es la tarea del juez (...), supone 

entonces, con anterioridad, una definición de lo que constituye el valor de las cosas y de 

las personas, una escala de valores que exige su esclarecimiento en caso de litigio‖
164

.  

 

 As narrativas trazidas acima operam com esse modo de fazer/pensar justiça, 

estando os sujeitos, em suas falas, engajados no questionamento das grandezas a que 

estão colocados. Desde a denúncia, o desenrolar do inquérito e do processo, até o 

encaminhamento aos grupos. O que é possível notar a partir das falas é a tentativa de 

mostrar-se/construir-se de modo exemplar como pais, trabalhadores, filhos, 

companheiros e, de modo mais difuso, pessoas honradas, com temperança, 

responsáveis, carinhosas, comprometidas. Já as mulheres vítimas das violências, de 

modo oposto, são elaboradas como descompromissadas, nervosas, intransigentes, 

inconsequentes etc. 
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 Em outro momento, o autor, a partir das mesmas fontes e tratando da mesma questão, conclui (minha 

tradução): ―Não sabemos definir a justiça de outro modo que não seja por referência à igualdade. Como 

bem indica o comentário que Michel Villey consagra à justiça em Aristóteles (Villey, 1983), a justiça está 

assegurada em uma ordem política quando a distribuição entre as pessoas daquilo que tem valor se realiza 

tendo por referência um princípio de igualdade. Mas o respeito a esse princípio não supõe uma divisão 

aritmética de tudo entre todos. Pois deve ter em conta o valor ou, caso se prefira, a magnitude relativa 

daqueles entes a quem se realiza a distribuição. No entanto, para tomar em consideração essa magnitude, 

o juiz deve poder apoiar-se sobre um princípio de equivalência que não elegeu e que, situado acima do 

julgamento, sustenta a construção da ordem política em seu conjunto". (Boltanski, 1990, p. 32-33).  
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Concomitante a essa disputa, vale destacar, está o realinhamento das posições de 

vítima e algoz nas narrativas. Ainda que as violências sejam assumidas, como nos casos 

de César, Sebastião e André examinados, é interpretada como tendo uma origem 

exterior a eles. É vista como ―defesa‖, ―perda de linha‖ ou ―de razão‖, tem como origem 

a própria mulher e o seu comportamento considerado inadequado. Nesse sentido, é 

possível questionar se o reconhecimento de erro e da violência, sob tais circunstâncias, 

não atua como dispositivo que corrobora justamente isso: é um acontecimento que tanto 

não me constitui, que não é meu, eu não me identifico, e por isso mesmo reconheço o 

erro e peço desculpas. Uma espécie ação-efeito que ―ao assumir‖ acaba por expurgar, 

ainda mais, qualquer envolvimento ativo naquela situação. 

 Em suas narrativas, os homens se aproximam das ―queixas‖ analisadas por 

Gregori (1993). Para essa autora, as mulheres atendidas pelo SOS Mulher, onde realizou 

seu trabalho de campo, elaboram um estilo narrativo comum a respeito dos conflitos e 

situações vivenciados/as: ―a queixa‖. Segundo ela, essa é a forma narrativa em que o 

sujeito, alvo de ―algum infortúnio‖, elabora-se como vítima, através da descrição, 

detalhamento de uma sequência de eventos ou de características sociais com a 

finalidade de reafirmar a sua imagem como vítima. Além do narrador, vítima, também é 

central nessa construção a existência do seu algoz. 

A queixa é uma fala monologal, pronunciada para produzir escuta. Guarda essa 

semelhança com a confissão. Ambas, também, são falas auto-referentes e que trazem 

como tema a culpa. Na maneira pela qual os indivíduos falam sobre si mesmos ou sobre 

suas vidas em contextos especiais existem elementos que caracterizam práticas 

institucionais — a confissão, tal como realizada pela Igreja Católica, a queixa como é 

exigida em instituições policiais. Em vários aspectos, contudo, uma é o contrário da 

outra. A confissão obriga a uma espécie de averiguação interna: aquele que confessa 

deve buscar meticulosamente os seus pecados dentre suas condutas e especialmente nos 

seus sentimentos e desejos. A enunciação deles passará por uma "diagnose" moral sobre 

a qual o confessor atribuirá a culpa e a punição. Cumpridas as exigências punitivas, o 

pecador terá expiado a sua culpa. A confissão apresenta, nessa medida, um movimento 

— interiorização e expiação — em que o objeto narrado recai sobre o próprio narrador. 

 

Na queixa, o narrador expõe um contexto — através de fatos descritos — para mostrar 

que ele é isento de culpa. Se é feita qualquer averiguação interna, ela só tem o sentido 

de expor a presença de um sofrimento. O que a caracteriza é uma averiguação que busca 

a culpa no outro. Seu movimento é o da exteriorização (mais vale dizer o que o outro 

fez e discorrer sobre o que se sente em função desta ação externa) e da culpabilização. 

As mulheres, ao relatarem as situações de violência a que foram ou estão expostas, 

narram-nas sob a forma de queixa, mais do que na de confissão‖. (Gregori, 1989, p. 

168) 

 

 Essa reflexão de Gregori (1989; 1993) a respeito da queixa encaixa-se no modo 

como os homens expõem as suas narrativas nos grupos, acionando esse modelo de 

justificação. Os mesmos esforços de exaltação das virtudes e de exteriorização de 
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responsabilidades e culpas podem ser observados no modo como constroem, utilizando 

o termo da autora, as suas ―cenas‖. Contudo, a única ressalva, a partir da citação trazida 

acima, refere-se ao acionamento da confissão, ou de uma modalidade específica da 

mesma, dado que, nos grupos, como nas falas vistas acima, revela-se determinado 

arranjo entre queixa e confissão – ou, ainda, entre a queixa e o ―testemunho‖, tal como 

acionado no cotidiano de grupos evangélicos, sobretudo, pentecostais. 

 Para Gregori (1988; 1993), a ausência da confissão, nesse caso, parece estar 

relacionada à ausência de uma ―averiguação interna‖ que poderia culminar na confissão 

de suas condutas, sentimentos e desejos – afinal, a integralidade da queixa funda-se em 

virtudes e no afastamento de elementos que possam maculá-la, bem como àquela que 

produza a queixa; ser-lhe-ia, então, atribuída uma culpa e consequente pena que, após 

cumprida, sancionaria seus maus feitos e/ou desejos. 

 O testemunho, por outro lado, ainda que baseado em uma postura confessional, 

articula-se em torno de outro modo e, subjacente a isso, guarda outra teoria da ação. O 

autoexame é realizado, as más condutas, desejos e sentimentos identificadas/os e 

anunciadas/os, mas a sua origem não estaria tão fundamentalmente relacionada aos 

próprios sujeitos. Sob tal concepção de ação, ainda que o indivíduo possa abrir ―brechas 

para o inimigo‖ ou se afastar do caminho correto, a ação final não está relacionada a ele 

em si, mas a um efeito ou agente externo: o mal, o demônio etc. Desse modo, o 

testemunho, assim como as queixas elaboradas pelos homens, permitem esse duplo 

movimento: o exame e enunciação das suas falhas ou erros pessoais, mas a indicação e 

o reconhecimento de fatores exteriores a incentivá-las, suscitá-las, provocá-las e 

produzi-las. 

 Se a confissão produz culpa, suscita uma pena e então a expiação; o testemunho 

produz uma expiação no seu próprio enunciado. Trata-se de um ato ético em si. O 

exame das falhas pessoais, nesse caso, não é um elemento que apenas será solucionado 

no encontro com o confessor, na definição de culpa e no cumprimento da punição, mas 

no próprio ato performático de testemunhar. Vale lembrar, inclusive, como destaquei 

anteriormente, que esse testemunho, sem contaminar o sujeito que o enuncia, dado que a 

razão das falhas é exterior - em geral, o comportamento das suas mulheres -, permite 

que se elabore como nobre, haja vista que revela determinada hombridade e honradez 

masculina e a humildade de ―assumir o erro‖. Corroborando essa interpretação, 

podemos observar o modo como as narrativas são construídas de maneira que o "mau 

passo" seja assumido apenas no encerramento de uma fala que previamente os elabora 
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de modo positivo. Não obstante, essa modalidade de assumir um feito permite que se 

elaborem como exemplares – vale destacar que ao dizerem que ―perderam a linha‖ ou 

―a razão‖, cercam isso de expressões como ―vou ser honesto‖, ―sinceramente‖, 

conferindo a qualidade legítima ao que dizem e a si mesmos. 

 Ainda sob esse horizonte, e considerando a teoria da ação dos sujeitos que 

conforma grande parte dessas correntes religiosas e do próprio ato de testemunhar, é 

possível pensar que esse modo de confessar - o testemunho - condiz também com o 

modo como interpretam a própria situação de violência. Com pode-se notar, essas 

violências, além da eleição de uma motivação exterior, assemelham-se a noção de 

―queda‖, também fortemente presente nesse cenário religioso. 

 A "queda" é a crença de que o sujeito deu um "mau passo" em uma dada 

circunstância, mas que isso é/foi/será redimido em sua atuação, antes e depois desse 

gesto. As narrativas/justificações que esses homens produzem parecem adotar fórmula 

semelhante. Ao contraporem a violência a uma espécie de antes - em que são bons pais, 

maridos e trabalhadores - e depois , a "queda" é uma possibilidade (sempre) presente, 

cabendo aos sujeitos evitarem e se redimirem ante a sua existência. Afinal, todos nós, o 

tempo todo, somos passíveis de quedas.  

Apesar de (ou por serem) sérias, graves e problemáticas, as "quedas" são 

cotidianas e, de certo modo, inevitáveis, mas também contornáveis. São contornadas ou 

redimidas ao serem assumidas, enunciadas e através da assunção de um (renovado) 

compromisso de deixar de fazê-lo, de não reincidir naquele pecado. Esses movimentos 

(assumir, enunciar e comprometer-se) são atributos dos testemunhos e, vale considerar, 

do próprio modo como os grupos observados funcionavam. 

Redimem-se quando testemunham, sem a mediação da punição e culpa como na 

confissão, mas ao também fazerem diferente, isto é, ao se comprometerem com novos 

comportamentos diante daquele ―mau passo‖ anterior. É nesse sentido que vale chamar 

a atenção para as semelhanças existentes entre esse modo de constituir e gerir sujeitos 

através dos testemunhos e aquele conduzido nos e pelos grupos que observei. Como 

abordei no capítulo anterior, uma das técnicas fundamentais dos grupos é o 

engajamento dos próprios sujeitos como co-gestores das soluções para os problemas. 

Em meu trabalho de campo pude observar que essa co-gestão se dá pela afirmação de 

um compromisso, entre os sujeitos e as instâncias administrativas do Estado, de "não 

darem mais problemas", ou, mantendo a comparação aqui desenhada, não terem novas 

quedas.  
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 Comum às elaborações metodológicas e conceituais em torno das ―justificações‖ 

e das ―queixas‖, está a atenção dos seus autores à leitura sobre as formas de construção 

da eficácia desses dois estilos narrativos. A respeito das justificações, Boltanski e 

Thévenot (1999) e Boltanski (1990) partem do pressuposto de que as pessoas ―atuam‖ 

considerando a existência de constrangimentos que limitam o espectro de suas 

possibilidades de movimentação. Essa ―reflexividade‖, ou o fato de os sujeitos estarem 

cientes de tais constrangimentos, é parte fundamental do modelo que desenvolvem, 

constituído o cerne daquilo que definem como ―competência‖. Ao tratar das queixas, 

Gregori (1989; 1993), por sua vez, ressalta a existência de uma estrutura narrativa 

compartilhada que se baseia na retomada de uma série de ―infortúnios‖, tendo em vista 

a retratação de uma experiência de intenso sofrimento (Gregori, 1989, p. 168). A autora, 

em torno dessas questões, conclui: 

Poder-se-ia, com certa facilidade, interpretar essa ―territorialização‖ dos motivos de 

conflito familiar como uma tentativa de manipulação por parte das entrevistadas para 

garantirem suas posições de vítimas. Contudo, a ideia de manipulação é por demais 

simplificadora. Não se pode considerar essa ―territorialização‖ como vontade consciente 

de distorcer fatos e, assim, conquistar ajuda e proteção. Melhor entendê-la como um 

modo de explicação que está apoiado num padrão cultural, o qual supõe uma 

reciprocidade que está sendo rompida. Por outro lado, o procedimento de vitimização é 

efeito de uma situação em que foram de fatos agredidas, machucadas e ofendidas. 

(Gregori, 1993, p. 141-142) 

 

 É sob tal perspectiva que, acredito, as narrativas compartilhadas acima podem 

ser lidas de modo mais profícuo. Mais do que compreender que estes homens estão de 

modo intencional ou racional procurando safar-se de uma rotulação que lhes é 

destinada, é importante procurar apreender o que se está dizendo, apostando no que é 

dito e procurando construir as relações que podem sustentar tais falas.  

 É possível, assim, compreender que estas elaborações, seja como queixas 

(exaltando as suas virtudes), ou ainda como justificações (redesenhando a ordem das 

grandezas), constituem formas de escapar da definição de agressor de mulher, com 

todos os significados que ela carrega. Sem poderem justificar a violência em si ou, em 

razões das transformações históricas, construir elaborações conservadoras em torno de 

gênero que outrora eram reivindicadas para essas situações, os homens estariam 

impelidos a construírem outros argumentos: ―ela provocou‖, ―para me defender‖, ―perdi 

a cabeça‖, ―perdi a razão‖. Esse, sem dúvida, é um caminho interpretativo interessante, 

mas, mesmo quando tomado, é preciso ir além.  
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 Uma possibilidade é buscar uma espécie de teoria do sujeito e da ação que esteja 

em conformidade com as elaborações/leituras que produzem a respeito das violências: o 

que aquilo pode falar a respeito de suas concepções de indivíduo e ação, como quando 

elaborado anteriormente a partir da noção de ―queda‖ e do ato de ―testemunhar‖. 

Contudo, além desse movimento de afastamento do que é dito, para produzir 

uma espécie de abstração e comparação entre modos de ser e de definir as suas 

existências, também pode ser interessante mergulhar nos elementos que, talvez, não 

estejam tão iluminados em uma primeira incursão. Apesar de não serem evocados 

diretamente discursos que se tornaram clássicos pela repetição com que diversos 

homens os acionavam para dar sentido à violência que cometeram - como descrito três 

alguns parágrafos acima - alguns componentes da ―cena‖ indicam aspectos interessantes 

daquela moral sexual e de gênero (Gregori, 1989; 1993). Ainda que, em suas queixas, 

não tenham aparecido claramente um reforço às definições tradicionais, conservadoras, 

hierárquicas ou complementares entre os gêneros, dado que ―se perdeu a cabeça‖, ―a 

razão‖ ou ―se defendeu‖, vale observar as ―cenas‖ e as narrativas com lentes de maior 

alcance. 

 Nas narrativas de César e Sebastião, por exemplo, um elemento central, alvo de 

suas críticas, é o modo com a mãe de suas filhas não estavam cuidando das mesmas 

como deveriam, ao invés disso estavam, respectivamente, em uma boate e ―no 

carnaval‖. No caso de André, a filha, na verdade, a enteada "sapatona" e que "não quer 

nada", apenas emerge como um desqualificador da sua então companheira que, por sua 

vez, é apresentada como ―barraqueira‖. Característica que seria exemplificada com as 

situações em que o questionava ou não aceitava as suas explicações. Em suas leituras, 

"perderam a cabeça", a "razão" ou "se defenderam" em uma dada situação de estresse, 

provocada e mantida por essas mulheres. Mas que situações eram essas? 

 Uma leitura mais crítica é capaz de avaliar que César e Sebastião agridem as 

mães de suas filhas não só quando essas recusam serem encapsuladas num determinado 

"papel de mãe", mas também quando experimentam certa autonomia, diversão e 

liberdade afetivo-sexual. Do mesmo modo, a classificação ―barraqueira‖ pode ser 

indicativa de alguém com uma postura afirmativa, questionadora e que não se submete 

facilmente às definições do seu então marido, constantemente o questionando.  

Desse modo, ainda que nas cenas e queixas trazidas não se indique, de modo 

evidente, que o conflito emerge de uma inadequação, da não conformação das 

personagens a uma concepção tradicional, conservadora, hierárquica e complementar 
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em torno dos gêneros, esse é uma leitura que pode ser feita a partir das narrativas 

expostas. Por outro lado, é interessante notar que, em todos os três casos, também há 

uma forte preocupação com a elaboração de si como ―bons pais‖, revelando um 

rearranjo no valor que a paternidade pode assumir na construção dos sujeitos tendo 

aquele mesmo paradigma (tradicional, conservador, hierárquico) como referência. 

 

As incompetências 

 

As narrativas que envolvem a elaboração de si como vítima das mulheres 

denunciantes, ou como moralmente exemplares (se não superiores), acompanham toda a 

passagem daqueles sujeitos pelos grupos. O imperativo de justificação respondido com 

a tentativa de reestabelecer a ―grandeza‖ dos sujeitos era evocado em diversas situações. 

Além dos recursos indicados acima, em que um dedicado cuidado aos filhos combina-se 

à tentativa de construir uma imagem moralmente questionável das mulheres, ao mesmo 

tempo em que desconstrói um (re)conhecido lugar de vítima definido para elas, é 

possível indicar uma espécie de "carinho especial" que membros da família daquelas 

mulheres, pensando aqui no modelo de parentesco consanguíneo, mantinham por eles – 

ex-sogros e sogras, enteados e enteadas, amigos e amigas dessas mulheres haviam 

ficado ―do seu lado‖, ―nunca deixaram de gostar‖. Alguns indicavam que eram 

convidados para os aniversários, questionando, em seguida, ―se eu fosse ruim, ou 

tivesse agredido como ela diz, eles me chamariam?‖. Ainda há o caso dos vínculos que 

permanecem com os enteados, por quem permaneciam sendo chamados de ―pai‖. 

Afirmações de ausência, em toda a biografia, de situações de brigas ou violências, bem 

como o zelo sempre presente pelo trabalho e pela correção na vida também eram 

recorrentes. 

Retomando um aspecto a respeito das proposições analíticas trazidas acima, 

existem situações em que esse esforço de moralização pode não ser exitoso – aqui vale 

lembrar o tema da competência em Boltanski (1990) e Boltanski e Thévenot (1999), 

central na proposta de abordagem que desenharam. Trago, então, duas situações em que 

isso aparece mais delineado, dado o questionamento dos outros sujeitos presentes, a 

respeito daquilo que se disse e que se ouviu. 

Cássio apresenta a sua narrativa a respeito de sua situação de violência 

doméstica: 
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Compósito 18 

Pedro pede para Cássio se apresentar, dizer quantos anos tem, ―onde mora e com 

quem‖, se ―é casado ou solteiro‖, ―por que está aqui‖ ―etc‖ (Bernardo, ainda enquanto 

Pedro fala, brinca ressaltando o tamanho da aliança que Cássio, ao que o último 

responde: ―a mulher é brava‖). 

Cássio mora com os pais, tem 26 anos, não tem filhos, esteve afastado do exército desde 

2008 por causa de ―um problema administrativo‖ e voltaria agora [final de agosto de 

2013]. Atualmente é rodoviário, ―sou noivo, vocês viram‖ e destaca a mão e a aliança 

no dedo, enquanto os homens brincam com o tamanho do anel. Pedro, rindo, diz: 

―ninguém percebeu‖ e ele, rindo, responde novamente: ―A mulher é brava!‖).  

Pedro pergunta: O que te traz aqui, cara?  

Cássio: Cara, na verdade, foi uma questão um pouco complicada. Eu apresentei a minha 

questão, só que, como foi dito aqui, tem muitos casos que a gente não é ouvido. Como 

você disse, chega lá e é o autor [da violência, do fato], ponto. É o seguinte: eu já tinha 

terminado com ela, já tinha mais nada... Minha mãe tem problema de saúde, essas 

coisas de pressão. Eu tava trabalhando, minha mãe tava em casa, ela entrou na minha 

residência sem ser convidada, ela começou a discutir com a minha mãe, essa coisa toda. 

Minha prima, que mora do lado, me ligou, ―pô, vem pra casa‖, eu sabia que minha mãe 

tava sozinha em casa com ela. Eu sei que, no meio da discussão, minha mãe teve um 

princípio de infarto e desmaiou em casa. Eu sei que quando eu cheguei em casa eu vi 

minha mãe no chão. Aí, quando cheguei em casa, meu raciocínio foi vou acudir a minha 

mãe, né? Tentei acudir a minha mãe, e ela discutindo, que não sei o quê, naquela coisa, 

querendo discutir. Eu a empurrei pra fora, ela voltou de novo, eu a empurrei pra fora e 

ela voltou de novo, na terceira vez, eu já perdi a cabeça, vendo a minha mãe naquela 

situação, acabei agredindo ela. Ela também me agrediu bastante, tá entendendo?! Eu só 

empurrei ela... aí rolou pela mesa, ela também alegou um monte de coisa que não tinha 

acontecido, mas como a versão dela foi mais válida que a minha... eu apresentei a 

documentação da minha mãe, que ela foi pro hospital e aquela coisa toda, entendeu? 

Mas, conclusão, não resultou de nada, entendeu? E hoje eu tô aqui, assistindo a primeira 

palestra. (...) Depois a gente se acertou, saímos de novo. 

Pedro: Tem medida protetiva?  

Cássio: Não.  

Bernardo: E se a mãe dele enfarta? E aí? O que que acontece?  

Cássio: Eu perguntei ao inspetor lá, e ele não soube me responder.  

Joca: Nada [acontece]. 

Bernardo: Tem que acontecer, não pode!  

Jorge: Direito é só pra elas, não pra gente 

Bernardo: Pois ela já tinha um histórico, quem tem esse histórico, pode enfartar a 

qualquer momento, entendeu? Isso aí é...  

Jorge: E ele ainda perde a razão dele 

Bernardo: Tomara que esse centro aqui vá no Brasil todo, porque é complicado, se não 

tiver alguém pra ouvir nós fica difícil....  

Cássio: No dia mesmo da audiência a gente foi junto na moto. Ela foi lá e me pediu 

carona. 

Bernardo: Ela gosta dele, gosta dele... [Risos de Daniel] Ela vai no casamento dele, 

escuta o que eu tô falando!  

Pedro, em tom jocoso: E quando o padre falar "alguém aqui é contra esse casamento..." 

[Risos generalizados].  

Joca: Vou botar um pouco de gasolina nesse fogo. E se a mãe dele, ao ver ela na moto, 

enfarta? "Pô, essa mulher me maltratou e esse cara tá andando com ela de novo?" Pum, 

cai pra trás!  

Bernardo: A mãe dele não vai enfartar, não. A mãe dele vai bater nela!‖ [risos]  

Jorge: Ou nele! [Risos coletivos]  

Pedro: E vai ter que fica quietinho, vai poder falar nada. É porque se ele levanta a mão 

de novo é a Maria da Penha. 

Marcio: Pra mim não é filho, o cara que bate na mãe, pra mim, não é filho. 

Jorge: Tu vai apanhar muito na cadeia, o cara que bate em mãe... [E continua contando 

que, durante o período que esteve no presídio, tinha outro preso que havia batido na 

mãe]. Ele apanhou muito, começou nos polícia e terminou nos presos. Apanhou muito! 
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Pedro: E eles avisam, né, fazem questão! 

Joca: Que ninguém nos ouça, mas merecido. 

 

 

Como é possível notar, Cássio reafirma diversos aspectos discutidos na seção 

anterior desse capítulo a respeito de sua caracterização, de sua parceira e também da 

violência ocorrida. Contudo, há uma quebra na narrativa, ou em sua eficácia, que vale 

destacar aqui. 

A narrativa seguia reordenando as grandezas dos atores em questão, dado que 

seu gesto relacionava-se, entre outras coisas, a uma defesa da sua mãe. A sua mãe e seu 

princípio de infarto, não apenas ―o blindava‖, mas conferia um tom mais dramático ao 

caso. ―E se a mãe dele infarta?‖, questionou Bernardo. Evidenciava-se com a resposta 

―nada‖, confirmada por Joca, sua ―desproteção‖ e, na mesma direção, seu lugar de 

vítima – que, ainda, poderia ter como consequência a morte da mãe. A sua então 

namorada, vítima no processo, na narrativa elaborada por ele é, mais uma vez, 

desacreditada, mas dessa vez pelos seus colegas de grupo, ao ser revelado que ―se 

acertaram‖, que, inclusive, foram juntos, de moto, para a audiência. Isso revelaria, por 

exemplo, para Bernardo, que ela ainda estava apaixonada por Cássio. Contudo, se o 

infarto da mãe, como disse, pode ser reconhecido como um elemento estruturante em 

sua justificação, como aspecto que reordena moralmente os sujeitos dispostos, 

afastando-o do lugar de réu/culpado e o aproximando do de vítima, esse também será o 

elemento que, de maneira oposta, macula a imagem que ele elabora.  

Após as narrativas do risco de infarto da mãe e do ―acerto‖ entre os dois, Joca, 

―botando um pouco de gasolina nesse fogo‖, questiona a respeito das possíveis reações 

da sua mãe ao ver a reconciliação de seu filho. Ao inverter a questão, Joca parte de um 

valor compartilhado entre aqueles sujeitos, uma ordem moral-familiar específica que é 

comum, para questionar os argumentos acionados anteriormente, por Cássio, mas não 

só por ele, apresentando uma certa fissura nisso. Sem questionar ou tratar da namorada, 

Joca questiona as elaborações morais em torno de Cássio para apontar que ali havia um 

‗ruído‘. Se a moça ainda estava apaixonada, e ele? O que se poderia dizer (ou dar 

margem para) sobre ele? 

Como se viu nos comentários que se seguiram, de Jorge e outros, o ‗ruído‘ 

destacado por Joca também ecoou entre outros participantes. Os comentários, em tom 

jocoso, dizendo que a mãe ―bateria‖ nele revelam que, na elaboração de si como 

defensor da mãe, uma pequena cisão se deu através desse acerto com a então namorada. 
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Nesse sentido, é possível, inclusive, contrapor a afirmação (repetida) de César, ―não 

consigo mais olhar para ela‖, com a reconciliação de Henrique. O que isso diz sobre 

eles e como isso (des) qualifica as suas justificações? 

 Por fim, ainda a respeito desse caso, desejo chamar atenção para os relatos 

envolvendo as agressões a presos em decorrência de violência cometida por eles contra 

as suas mães, além dos comentários de aceitação que seguem ao mesmo – como 

sinalizei brevemente em capítulo anteriores, mas será mais detidamente tratado no 

próximo, é interessante notar que a violência dos presídios que, em geral, é acionada 

como forma exemplificação de uma barbárie que, em seus relatos, não se destina a eles, 

homens trabalhadores que cometeram ―uma falha‖, ao contrário dos monstros que lá 

estão e a quem, talvez de modo justificado, essa violência acomete, atinge outro status a 

partir desse contexto: é reconhecida como razoável, legítima e, de certo modo, 

reveladora de uma certa civilidade que a ‗monstruosidade‘ característica de suas leituras 

gerais (as dos participantes dos grupos) não pareciam revelar ou, mesmo, reconhecer a 

possibilidade de existência. 

Como sinalizei anteriormente, esse modo de elaborar-se ‗dignificando-se‘ não 

está relacionado exclusivamente ou a partir das violências denunciadas, mas é um modo 

de construção de si ao longo dos grupos. A preocupação de requalificar-se, ou 

redimensionar a sua ―grandeza‖, é uma constância ao longo dos encontros. O mundo do 

trabalho, relacionamentos anteriores ou os atuais, a vida familiar ou ainda o cuidado 

com os filhos, constituem os principais canais para essa atuação. Contudo, aí também, 

podem existir alguns momentos em que essa elaboração provoca um ruído. 

Bernardo, ao longo dos encontros, acionava quase todos esses elementos na sua 

elaboração de si. Destacava a boa relação com os sogros, o êxito no novo 

relacionamento com a ―minha garota‖, o fato do filho residir com ele, a excelente 

relação que eles mantêm e as dificuldades de relacionamento que o menino teria com a 

mãe, a ex-companheira que o denunciou. Contudo, em um dos grupos, isso foi 

confrontado pelos presentes:  

Compósito 19 

Bernardo contou que ―não quer[o] nem papo com a mãe do filho‖, destacando, em 

seguida, que, no entanto, ―tem [tenho] intimidade com os  sogros, são como segundos 

pais‖. Informou que seu filho mora com ele no quintal dos sogros, que ―todo mundo 

vive bem‖. O grupo seguiu com outras questões, Jorge comentava sobre a boa relação 

que mantinha com a sua ex-mulher, que o problema era a então sogra, até que Bernardo 

retoma a palavra e reafirma seu ponto: ―Mas posso ser sincero [sobre a relação 

anterior]? Nem papo eu quero, nem papo eu quero...‖ 
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Débora: Mas seu caso é outro, por isso a gente fala que cada caso é um caso... O caso 

dele é outro. 

Bernardo: Eu converso com a minha ex-mulher somente o necessário. É que o meu 

filho mora comigo, ele mora comigo. Eu moro no quintal da minha ex-sogra, que é a 

mãe dela. Eu vivo muito bem com os pais dela, eu vivo muito bem mesmo. Eu sei que 

isso é uma raridade, nunca ninguém ouviu falar nisso, são coisas que é raro. Eu moro no 

mesmo quintal, com o meu filho... Que ela hoje casou e mora fora, ela mora fora... Vivo 

muito bem com os pais dela, vivo muito bem... (Gabriel, durante a fala de Bernardo, 

corta: ―o filho da minha mulher não dá beijo nela, mas dá beijo em mim‖; em seguida, 

Ubiratan destaca que a enteada, ―desde pequenininha, ela briga com a mãe e vem se 

consolar comigo [com ele, Ubiratan]‖). Eu moro aqui e eu não tenho parede dividindo 

casa, não. É o mesmo quintal. Eu entro, todo dia eu vou na minha sogra seis horas da 

manhã, que eu levo todo dia meu filho na escola, vou lá e tomo café de manhã cedo. Eu 

tenho intimidade com a minha ex-sogra, com o meu sogro é igual um segundo pai, 

entendeu? Mas eu não tenho essa intimidade com a minha ex-mulher. Eu não brigo com 

ela, eu vivo bem, só que quando eu vejo ela eu sinto uma ira que ela traz má influência 

(―Amor guardado‖, brinca Jorge [Risos de todos]). Jesus, dá não! Meu amor é só por 

Deus... sai fora! Aí quando vejo ela, eu sinto aquela coisa assim... não é aquilo, eu sinto 

mal... só d‘ela falar me irrita, eu fico irritado (―É paixão‖, brinca Gabriel, os outros 

também acompanham e brincam dizendo coisas parecidas). Não, não é paixão, não... 

Não, não, por incrível que pareça... Minha namorada hoje tem 24 anos, ela é bem nova, 

tem uma filha. 

Joca, acompanhando o clima jocoso, mas, ao mesmo tempo, ―falando sério‖, corta para 

contar de um atendido que reclamava da denunciante: ―Estava revoltado que nem você, 

‗meu coração tá lá na ponta do sapato, eu não quero mais saber‘, falou, e reclamou e não 

sei o que... e depois ele e a mulher voltaram‖. E, simulando a fala desse ex-participante 

em um encontro do grupo, disse, performando uma voz baixa, meio tímida, 

envergonhada, sem jeito: ―Eu queria falar uma coisa pra vocês: ‗eu e fulana estamos 

juntos de novo‘‖.  

Débora: Por isso que a gente fala assim da questão da reflexão (―Eu não consigo nem 

ser amigo dela‖, conta Bernardo). Você tem filhos com ela, né? (―Tenho, mora 

comigo‖, respondeu ele). Então, quem sofre com isso tudo são os filhos, tá, por conta 

dessa sua revolta. Mesmo que você fale: ―Eu - não - quero - mais! (Débora fala de modo 

pausado, enfatizando cada palavra) viver com ela, acabou!‖ Tem certas coisas que a 

gente tem que passar por cima. Não que você tem que ser amiiiiigo deeeeela de trocar 

figurinhas (―Não, eu falo o necessário, eu falo o necessário‖, reafirmou Bernardo). Hoje 

você tem um outro relacionamento, uma menina mais nova, muito bem, você tá feliz da 

vida, mas isso não justifica que você tem que ter toda essa ira, toda essa raiva dela. 

Porque seu filho (―Desapega! Tem aquela propaganda..‖ intervém João Carlos citando 

um comercial de televisão cujo slogan era, exatamente, ―desapega!‖) vai sentir isso. 

(―Não vai, não, porque ele mora comigo tem três anos‖, diz Bernardo) Pois é, mas 

mesmo assim, por mais que ele more com você, ele sofre a ausência da mãe. 

Bernardo: Não, não sofre, não. A senhora não tá entendendo. Sabe por que não sofre? 

Porque eu já falei com meu filho, ele tem 7 anos: Filho, vai morar com a tua mãe. Ele: 

Papai, não quero! É um menino de sete anos! Débora: Não, mas olha só, morar com o 

pai ou com a mãe é uma coisa, mas conviver, ter o contato, ter o carinho, ter a atenção 

da mãe... isso é fundamental. Bernardo: Mas a mãe dele não é desse jeito, a mãe dele 

não é assim... se ela fosse, ela é mãe, só que não é cari, não tem carinho, igual eu tenho 

pelo meu filho. Deve ser por isso que o meu filho... ele não esque... eu vou falar para a 

senhora, o meu filho, a minha ex-mulher vem na mãe dela, por essa luz que tá me 

alumiando, hoje eu sou da igreja, meu filho, ela chega na casa da mãe dela, ele tá lá 

dentro de casa, vendo televisão, eu falo: Roger, sua mãe chegou. Ele não esquenta, a 

senhora tá entendendo? Ele continua lá... Sete anos de idade! Débora: Eu tô entendendo 

o que você está falando, eu só não estou entendendo o comportamento dele, que eu 

precisava ter uma conversa para poder entender. Bernardo: Eu tô procurando psicólogo 

pro meu filho. Vamos marcar... que eu acho uma coisa estranha... Débora: Eu acho 

muito importante você procurar. Porque eu acho que alguma coisa essa mãe pode ter 

feito (O garoto já tá ficando frio com relação com a mãe, diz Joca) (Bernardo: Ele vai 

com a mãe dele, mas o máximo que ele fica é um dia só) ou ter falado, ou alguém ter 

falado, que faz ele se ausentar da mãe. Porque é muito difícil (É o jeito dela: Xinga, 
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quer bater... a criança sente..., relata Bernardo) é raro que um filho, ainda mais uma 

criança de três anos, não querer ter envolvimento com mãe, não querer saber da mãe... 

Tem algo que você não sabe nele que tá fazendo ele querer se ausentar da mãe. 

Bernardo: Mas eu sei, eu sei o que que é, eu já convivi com ela. Convivi com ela 7, 6 

anos... 5 anos (Ela é a mãe dele mesmo? É filho legítimo? Perguntou Gabriel. É, é... 

respondeu Bernardo) Mas é que ela, quando chega, grita com ele: Roooooogeeeer!! A 

criança, pela criança, é o que a senhora falou, educação vem do berço... mas a criança 

foi botando aquilo na cabeça: ―Pô, meu pai, é diferente...‖ eu sou o pai dele, eu levo as 

coisas, faço as coisas para ele, o que ele quer eu faço... não é para desman... a mãe dele, 

entendeu? Só que ela é uma pessoa que tudo dela é agressão, do jeito que fala, grita com 

o menino... A criança vai botando... Eu falo: ―Roger, vai morar com a tua mãe, vai ficar 

esse final de semana com a sua mãe...‖ ―Não, pai. Eu quero ir com você lá pra casa da 

Graziele‖, que hoje é minha namorada e tem uma filha. Final de semana foi isso que 

aconteceu...  

Jorge: Mas, às vezes, você tá fazendo mal para ele e não sabe. (Em um tom que parecia 

estar mais nervoso, exaltado, parecendo querer, ao mesmo tempo, desfazer alguma 

desconfiança e convencer a audiência sobre algo, Bernardo respondeu: ―Não, não tô 

fazendo mal, não. Por incrível que pareça‖). Você, às vezes, tá fazendo muito a vontade 

dele, tá entendendo? Francisco: Sabe o que acontece com a criança, qualquer criança 

sente falta... Ela pode não tá querendo a mãe ali, mas quando ela vê uma reunião do 

colégio (Ela não vai, não vai... comenta Bernardo, ainda mais nervoso com o seu ponto), 

ou ela vê uma família ali brincando... Ele sente uma falta, mas ele não fala pra você. 

Mas fica aquele negócio guardado, cara, pô!‖ (Jorge: você tá fazendo mal sem nem 

saber!) Bernardo: Mas não é eu, não, cara! Ela que tem que se aproximar, dar carinho à 

criança... Débora, sinalizando um corte: Nós estávamos falando da lei e entramos no 

assunto de paternidade. (Não, mas esse é um tema. Nós escrevemos alí, defendeu 

Bernardo). Sim, sim... nós vamos falar mais sobre isso! Mas sendo que para você 

entender, nosso tempo é de duas horas e acaba sendo curto. Então a gente tem assuntos, 

a gente tem informações, a gente tem dúvidas... (É bom que vindo aqui a gente só tem a 

ganhar, né?, comentou Gabriel) Por isso que nossos encontros acabam sendo em oito, 

sendo que até deveria ser mais. Por isso que no início, quando a gente fala dos oito 

encontros, ―puxa,  isso tudo!‖. Vocês estão vendo como a gente tem uma riqueza de 

informações para trazer? (...) E eu te aconselho que ele [Roger, filho de Bernardo], 

realmente, possa estar fazendo um acompanhamento com psicólogo, para que ele possa 

entender esse comportamento dele. Eu entendo que você está dando todo o carinho, mas 

será que isso é tudo? Porque as vezes a gente dá... tudo na vida tem que ter limite. Às 

vezes quando a gente dá demais (Não, eu não faço isso, não... Eu faço o necessário, 

reagiu Bernardo), acaba atrapalhando. E quando a gente dá de menos, que é o caso dela, 

também atrapalha. Então ela tem que também se mostrar mãe presente. Para isso é 

preciso ter (Era para ser, porque eu moro no quintal da mãe dela e ela mora perto!, diz 

Bernardo ainda nervoso) alguém que possa intervir, esse alguém não é você... esse 

alguém é um profissional que tem que tá chamando essa mãe para conversar com ela e 

ver o que está acontecendo. Por que essa ausência da mãe? Porque é importante o pai e 

mãe estarem presentes. Agora, se ela resistir, é um direito dela. Como você falou para 

mim, é importante que ele faça um acompanhamento psicológico sim... se alguém 

estiver nesses casos também, vamos estar conversando sobre isso, que é interessante que 

a gente pode estar ajudando. Porque aqui o objetivo não é só ficar falando do agressor, 

da lei, é falar de um convívio em si, que a gente lida com pai, com mãe, com filho e não 

sabe como lidar com a situação, tá? Alguma dúvida? Podemos passar a ficha de 

presença...? 

 

 Bernardo inicia a sua reflexão destacando, como também tratei com César e 

Cássio, as sequelas que teriam permanecido em sua relação com a mulher que o 

denunciou. Como no caso de César, esse era um elemento que, acionado, conduzia a um 

reforço de sua imagem de vítima e, para tanto, reforçava a definição de um sujeito que 

possui uma honra e que, sendo violada, tornou-se uma espécie de indivíduo não-
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inteiro/não-completo – convertido, nesse processo, controversamente, ainda ‗mais 

completo‘ em termos de dignidade ou honradez masculina. 

 Ainda na elaboração de sua imagem, vemos, mais uma vez, o realce à 

experiência de cuidador, com o seu filho, além da boa relação com seus sogros. Isso, 

como destaca repetidamente em sua fala através da crença de que se trata de uma 

―raridade‖, ―que ninguém nunca viu isso‖, o dota de uma coloração especial como 

sujeito que mantém relações continuadas de afeto e cuidado, mesmo com aqueles que, 

em princípio, não deveriam ser seus amigos e/ou aliados – no caso, os ex-sogros que, 

por princípio, sendo este caracterizado pelos vínculos de consanguinidade, deveriam 

apoiar a filha deles
165

. 

Contudo, acionando a ordem do jocoso, o discurso de Bernardo sofre uma 

primeira ponderação de Jorge, que identifica na ―ira‖ que sente e que ―trás má 

influência‖ a ele, ―amor guardado‖. Segue-se a isso Gabriel e outros participantes que 

sugerem, entre outras coisas similares, ―paixão‖ e, por fim, o arremate de João Carlos 

referindo-se a história de um ex-participante dos grupos. Além de Bernardo, ao longo 

dos encontros, ter construído uma persona extrovertida, aberta e disposta a brincadeiras, 

o que viabiliza cortes como esses, os comentários, é possível crer, emergem também de 

uma avaliação crítica em torno do valor e da autenticidade das emoções tal como 

apresentadas
166

.   

Ao procurar acionar os elementos de uma honra referenciada em razão de 

injustiças ou mentiras de que teria sido alvo, Bernardo força nas pinceladas ao indicar o 

sentimento de ―ira‖ e as más influências que viriam daquela relação. É como se os 

sentimentos listados por ele fossem além do razoável, do permitido, do qualificador do 

sujeito. ―Não querer olhar‖, ―conversar‖, ―estar junto‖, mesmo que sendo emoções e 

―reações‖ postas/tidas em relação, constituem experiência pessoais, privadas, que 

indicam ou reforçam o sentimento íntimo, pessoal, de indignação, ou, como disse, de 
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 Vale destacar, ao mesmo tempo, a crença de que, com a violência e/ou separação, dois lados estanques 

devem, necessariamente, se formar e os sujeitos, a partir de diferentes aspectos, ‗devem escolher um lado 

ou outro‘. Estar com ele parece significar, sob tal compreensão, não estar com ela. Há uma perspectiva 

excludente que parece conformar tais argumentações a partir das ‗separações‘ e que atingirá de maneira 

fundamental as composições e discursos em torno daquilo que é ―família‖. Voltarei a esse ponto logo 

mais. 

166
 Há, ainda, questão que não problematizarei aqui, como pano de fundo as compreensões de senso 

comum sobre as porosas e pouco claras fronteiras entre os sentimentos que são tidos como frontalmente 

opostos. Parte daí, por exemplo, as brincadeiras entre ódio e amor, ou, em outras circunstâncias, entre ter 

repulsa e deseja muito etc.. 
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―ter sido injustiçado‖. São, portanto, legítimas e parecem razoáveis, qualificadas, para 

se sentir. 

―Ira‖, talvez até mesmo por se constituir em um dos pecados capitais nomeados 

pelo evangelho que dá conteúdo e forma ao cristianismo, pode não parecer, do mesmo 

modo, legítimo, sofrendo, como consequência, uma aparente desqualificação como 

vetor de ação (nobre) por/para aqueles sujeitos. Ira, em uso comum, associa-se também 

a sentidos/ações de vingança, represália etc., elementos que, nos grupos, das poucas 

vezes que apareceram foram questionadas pela equipe, além de não terem tido adesão 

entre os participantes. É possível crer que associar-se a ira, e a seu modo de lê-la, é, de 

certo modo, vincular-se àquele que age de forma irracional, ou até mesmo violenta, 

dado que o sentimento que o move é de uma força, em algum nível, incontrolável e 

incontornável – elaborações das quais, como tenho destacado até agora, mas 

aprofundarei no capítulo seguinte, os homens parecem procurar se afastar no que tange 

às leituras que possuem (e que desejam que os outros também produzam) a respeito 

deles próprios e de suas atitudes. Sob tais considerações, é interessante questionar os 

distintos lugares morais e as possibilidades de arregimentação de identificação e apoio 

em torno desses dois sentimentos: a injustiça, a partir disso, parece se constituir como 

algo generalizável; a ira, de modo oposto, não parece gozar das mesmas possibilidades. 

Mais uma vez dialogando com Boltanski (1999), é interessante ter em mente que 

ao caracterizar a denúncia e as possibilidades desta se tornar uma causa pública, o autor 

destaca o caráter fundamental do reconhecimento de uma espécie de métrica a respeito 

da ênfase conferida à indignação. O sofrimento deve ser contido, produzir um 

sentimento que esteja localizado no intervalo entre a desimportância - necessária para a 

produção da empatia e engajamento dos espectadores - e a devastação - que por sua 

incomensurabilidade tornaria qualquer tipo de (re)ação banal, inútil, tola ou pouco 

razoável. Essa modulação é central, pois opera para a definição entre aquelas 

causas/sofrimentos/denúncias que são válidas e as que não são, além de conferir graus 

relativos de importância entre todas aquelas que emergem na esfera pública. 

Apesar desse primeiro ruído em sua narrativa, Bernardo continuou reafirmando 

outros pontos. Débora e João Carlos intervêm mais diretamente dizendo que esse 

sentimento atinge seu filho, sugerindo que ele se ―desapegue‖ disso. Ainda pensando 

nas supostas consequências para o garoto, Débora diz que isso ―está fazendo mal a ele‖, 

―que ele sente falta da mãe‖. Bernardo, retomando diferentes situações da sua vida 

doméstica e familiar, procura convencer que Roger não sente falta ou desejo de ver a 
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mãe. Se antes ele sentia ―falta‖ e esse era um problema, Débora adapta-se à nova 

realidade, em um misto de confiança e desconfiança ao que o participante disse, e 

identifica um problema, na (para ela, ‗questionável‘) falta de interesse do garoto. Ainda 

que o "problema", sob a leitura de Débora, apareça marcado de modo fundamental pela 

ira de Bernardo pela mãe de seu filho, ela provoca: ―alguma coisa essa mãe deve ter 

feito ou ter falado, ou alguém ter falado‖ e conclui que ―tem algo que você [Bernardo] 

não sabe nele, que tá fazendo ele querer se ausentar da mãe‖. 

Gabriel, procurando compreender melhor o drama relatado, questiona se há um 

laço de consanguinidade entre mãe e filho, o que nos permite supor que em sua leitura a 

ausência de um vínculo de sangue poderia justificar essa aparentemente "anormalidade" 

na relação. Bernardo também nos deixa antever essa mesma perspectiva quando destaca 

a "surpreendente" boa relação que mantém com os ex-sogros, expressada, por exemplo, 

no fato de residir ―no mesmo terreno que os sogros‖. 

A partir de tais relações, é interessante recuperar alguns aspectos das reflexões 

de Duarte (1986), que, ao analisar uma das elaborações em torno do ―sangue‖ e 

―família‖, revela a constituição de ambas, em íntima relação, como uma categoria 

―físico-moral‖. O autor indica que ―em sua relação com a família, sangue é, portanto, o 

lado mais físico, ainda que ele próprio seja físico e moral. Do mesmo modo, em outro 

nível, a família se poderá apresentar como mais ‗física‘, por oposição à escola, ou ao 

trabalho ou à igreja” (1986, p. 201-202). 

Através do questionamento de Gabriel, inferimos que o sangue 

(consanguinidade), referenciado através de uma acepção físico-moral, parece atuar em 

consonância com as elaborações da família em seu nível moral
167

, como um elemento 

que corrobora a indicação da anormalidade presente naquela (não) relação entre os dois. 

Além disso, vale destacar que a relação entre sangue, consanguinidade e família emerge 

como um aspecto relevante nas reflexões de Duarte (1986), pois constitui – e evidencia 

– uma ―lógica de pertencimento imediato e operacional [à família]‖ (p. 203) entre os 

setores populares.  

Uma ressonância disso, como Duarte (1986, p. 203) destaca, encontra-se na 

própria extensão desses aspectos nos locais de residência. Sobre isso, ele conclui:  

―Essa lógica [que enfatiza o ―pertencimento imediato e operacional à família] é a da 

presença do sujeito em um corpo de relações que não é mediado pela abstração do 

sobrenome [como nas famílias da classe média], mas que se expressa em uma rede ativa 

                                                           
167

 Isto é, a compreensão, o acordo, em torno de um desacerto moral que envolve a não intimidade entre 

mãe e filho. 
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e concreta de complementaridade e reciprocidade. A família abrangente é composta 

pelos parentes de ambos os lados com quem as unidades domésticas mantêm relações 

efetivas. Essas relações são sempre pensadas de um modo muito substancial e são 

envolvidas pela representação de que deveria haver um certo recobrimento entre família 

e localidade, ou seja, que se deveria conviver o mais proximamente possível com as 

casas dos parentes‖. 

 

Esse aspecto, aliás, parece ser observado quando Bernardo enfatiza 

repetidamente não só a moradia e convivência no mesmo ―quintal‖ ou ―terreno‖ com os 

ex-sogros, mas também o fato de compartilhar todos os dias o café da manhã, falar com 

eles, os visitar etc. Ainda que ele não possa acionar a dimensão do sangue para 

estabelecer esse elo com os ex-sogros, há uma série de elaborações morais relativas à 

―família‖ que Bernardo opera em sua narrativa
168

. Em torno de tais agenciamentos, é 

fundamental observar que além de constituir-se em vinculação com os avós do seu 

filho, ressaltando um clima de congregação familiar e de correção moral, Bernardo, ao 

mesmo tempo, não apenas reforça a desvinculação entre a sua ex-companheira e seu 

filho, mas também uma série de desarranjos/não-pertencimentos que ela conduz – e que 

a constituem – em torno de suas relações familiares. 

Ainda durante os questionamentos e avaliações de Débora, Bernardo reafirmava 

o que considera inabilidade de sua ex como mãe, destacando os próprios (grandes) 

feitos. No entanto, as suas autoproclamadas qualidades de pai, contrapostas à ausência 

da mãe e/ou ao não-vínculo entre mãe e filho, não eram percebidas da mesma forma 

entre os ouvintes. Se Bernardo acreditou que fazer tudo o que Roger queria o tornava 

bom pai - ao contrário da mãe para quem ―tudo era agressão‖ - Jorge considerou que ―às 

vezes‖, ―ao fazer muito a vontade dele‖, Bernardo poderia estar fazendo mal, afirmando 

em seguida, sem ponderações, que ele ―tá fazendo mal [ao filho] sem nem saber‖. 

Francisco, assim como Débora, parece não acreditar na possibilidade de um filho 

construir uma relação de distância com a mãe e, portanto, acredita que Roger, na 

verdade sente falta, mas ―não conta‖. Débora, seguindo o argumento apresentando por 

Jorge anteriormente, comenta que ―às vezes, quando a gente dá demais, acaba 

atrapalhando‖. 

É interessante notar que a ausência de vínculo afetivo entre mãe e filho deixa de 

ser responsabilidade de um, de outro ou de ambos. Após essa discussão, ela adquire o 

sentido de um resultado do modo equivocado com que Bernardo educa Roger, fazendo 

―tudo o que ele quer‖. O fracasso da narrativa de Bernardo, interpreto, relaciona-se a 
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 É oportuno recordar que, para Duarte (1986), a dimensão moral tem ―preeminência hierárquica‖ à 

dimensão física. 
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dois elementos. Primeiro, o recurso à ―ira‖ como qualificador da relação que mantém 

com a mãe de seu filho parece deslegitimá-lo ou, ao menos, conduzir a uma espécie de 

hesitação e ressalva em torno dele e, é claro, dos seus comportamentos. Talvez a ira, 

sentimento marcado, como sugeri acima, por ideias de ―vingança‖ e ―irracionalidade‖, 

possa ser bastante plausível como qualificador de um pai que, ainda que sem saber ou 

querer, acaba por afastar (ou facilitar o distanciamento entre) mãe e filho.  

Chamo também a atenção para um aspecto comum entre Cássio e Bernardo que 

considero constituir um importante elemento a desabonar as suas narrativas/elaborações 

morais: a presença da figura ―mãe‖ é central nos dois casos. Nesse sentido, é 

interessante incorporar as reflexões de Stevens (1973) que, ao pesquisar relações 

familiares e experiência religiosa no México, identifica uma simbiose entre o 

―machismo‖ e o ―marianismo‖, termo que forja para nomear o culto e devoção à 

Virgem Maria. Segundo esta autora, um dos elementos que envolve tornar-se homem 

entre latino-americanos é o aprendizado e o exercício de determinada indiferença e/ou 

desprezo com relação às mulheres, seus desejos e emoções. Esse modo de ser e agir, no 

entanto, encontraria uma exceção na figura das suas mães, com quem deveriam manter 

uma relação, tal como com a Virgem Maria, de admiração e devoção. Como pano de 

fundo a tais comportamentos, argumenta Stevens (1973, p. 60), está o modo como os 

homens perceberam, ao longo de suas vidas, o tratamento pouco afetuoso e agressivo 

que seus pais conferiam a elas – comportamento que, segundo ela, esses sujeitos 

reproduzem com as suas companheiras, criando uma espécie de renovação contínua 

desse modo de filho e mãe estar em relação
169

.  

 Ao transpor as imagens de sofrimento, abnegação, altruísmo, entrega e 

dedicação creditadas à Virgem Maria associadas à figura da mãe, essa adquire aspectos 

de uma aura divina, santa, pura e benevolente e, nesse processo, assume tal lugar moral, 

possuidor de uma espécie de capital simbólico de relevância maior. Em tal formulação 

ideal, são inquestionáveis, intocáveis e, por que não, imaculadas. É nesse sentido que, 

entre outras ações, ofensas à mãe adquirem uma força e relevância tão forte ou maior 

que aquelas endereçadas aos próprios sujeitos
170

.  
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 Ela diz: ―Typically, a man may comment that he is going to try to make restitution to his mother for all 

the suffering his father has caused her. At the same time, he is acting toward his wife in such a way that 

his children, in turn, will see her as a martyr.‖ (Stevens, 1973, p. 60). 
170

 A esse respeito, ainda é oportuno trazer uma citação em que Vianna e Farias (2011, p. 94) indicam a 

atualização desses aspectos a partir dos seus investimentos etnográficos: ―A maternidade comparece aqui 

como uma espécie de equivalente doméstico ao que seria o ―centro exemplar‖ do Estado, algo só possível 

de ser plenamente vivido no plano da representação teatralizada, como sugere a formulação de Geertz 
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 Portanto, é a partir desta perspectiva que é possível compreender o ruído que 

emerge nas narrativas de Cássio e Bernardo. Por outro lado, nos permite atentar para um 

dos aspectos que, em suas justificações, César, Sebastião e André acionam em relação à 

maternagem como forma de questionar a grandeza atribuída a eles e às suas então 

companheiras.  

 A centralidade da imagem da Virgem Maria, ainda segundo Stevens (1973), não 

modula apenas a imagem da mãe, mas junto com isso princípios em torno da 

feminilidade. A esse espaço moralmente superior a elas creditado, demanda-se uma 

série de sacrifícios e abnegações que mostrariam quem, de fato, é merecedora de tais 

considerações e, portanto, constrói sua vida digna e ordinariamente. 

Women strive not to avoid suffering but to make known their suffering, for their 

misfortunes are the stigmata of incipient sainthood which are further validated by the 

appropriate attitude of abnegation. "The test of womanhood," comments sociologist 

Lloyd Rogler, "is self-sacrifice." The more closely the husband conforms to stereotyped 

macho behavior the more rapidly his suffering wife advances toward her anticipated 

beatification. (1973, p. 62) 

 

Se nos casos de Cássio e Bernardo as mães parecem alienadas de sua 

maternagem, seja pela ausência do seu culto/adoração no caso de Cássio ou pela 

negação do seu direito ser mãe no caso de Bernardo, nas narrativas anteriores são elas 

que, de certo modo, não performam legítima e adequadamente a ―mãe‖, conforme os 

corolários estabelecidos em torno da Virgem Maria. Nesse sentido, vale destacar que os 

elementos acionados referiam-se a ―deixar filha doente em casa e ir à casa de show‖ ou 

mesmo ―sumir no carnaval‖, do modo como foram articulados nas narrativas daqueles 

homens, não pareciam tratar de uma elaboração de si em torno da valorização e 

exaltação do próprio sofrimento ou do autosacrifício. Em seus papéis de mães e 

mulheres, nas narrativas trazidas por ex-companheiros, aquelas mulheres acionam 

outras moralidades como formas de elaboração de si e talvez aí esteja o cerne da sua 

condenação moral.  

 

Outras narrativas  

 

 Ainda nos grupos, além daqueles participantes que revelam ter cometido atos de 

violência contra a mulher ressalvados em justificações, existem aqueles, em menor 

número, que assumem a violência e não apresentam ponderações em torno dos 

                                                                                                                                                                          

(1991) sobre o Negara. A díade mãe-filho oblitera, assim, as outras conexões familiares e não familiares 

presentes, de modo análogo ao que o ―centro exemplar‖ do Estado encenado faz com as ―periferias 

imperfeitas‖, que seriam suas ações cotidianas e materiais‖. 
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comportamentos de suas companheiras, ainda que, ao se retratarem, acionem elementos 

que os valoram positivamente em termos morais. Uma elaboração interessante é, como 

veremos no trecho que segue de Adauto, operada ao destacar o sentimento de 

―arrependimento‖ pelo ato, combinado com o desejo/dever de ―pagar pelo o que fez 

(fiz)‖ – seja judicialmente ou restituindo, de maneira ―social‖, o gesto cometido: 

 Compósito 20 

Adauto: [A violência que cometi é] Uma coisa que eu nunca pensava em fazer com a 

minha senhora, nunca, apontar um dedo pra ela; o pai dela nunca bateu, a mãe nunca 

bateu... é a pior coisa que tem, nunca apanhou do pai e nem da mãe, eu vou chegar e... 

por causa de uma birita fazer uma bobagem, certo?! É por esse motivo que eu estou 

aqui, mas graças a Deus, coitada, ela tá fora da casa, coitada, mas eu dou o dinheiro, 

graças a deus, para uma vizinha entregar pra ela, entendeu, pra pagar o aluguel dela, 

certo?! Ajudo final de semana, com umas comprazinhas pra ela, que ela tava fazendo 

uma compras aqui, agora parou de pagar... ―porque agora eu não tô precisando, que as 

minhas colegas tão lá, buscando uns trocadinhos pra mim pra eu fazer as compras...‖. 

Eu mesmo chego e ―toma aqui‖, mando levar pra ela, tá entendendo, que é o meu direito 

de dar a ela, entendeu? Como é que ela vai viver? Como é que ela vai viver sem nunca 

trabalhar? Não vai viver, né, coitada... Então, quer dizer, eu ajudo muito a ela, eu peço a 

Deus o dia que eu sair disso, meu jovem, nunca mais, nunca mais mermo, eu vou fazer 

um negócio desse na minha vida, foi a pior derrota que eu fiz na minha vida até hoje. 

(...) 

Débora: Também não tem medidas protetivas? 

Adauto: Tenho, tenho sim, senhora, tenho... Nós não temo contato pra nada, certo? 

Quando eu recebo o meu pagamento, dou à moça, a moça que vai lá na casa dela e leva 

o dinheiro do aluguel; até o dia 05, quando eu recebo o meu pagamento, eu mando o 

dinheiro do aluguel pra ela, se tiver alguma coisa pra comprar, algum remédio, pode 

falar que eu vou pagar pra ela... foi isso, meu jovem, tá certo?! (...) 

Depois de César dizer que não quer mais ver a mulher pela frente, ele faz um aparte.  

Adauto: Pois a minha, se eu pudesse ver todo o dia, meu Deus... Tem horas que chego 

em casa, vou deitar, não almoço, às vezes; num janto, às vezes. Fico só pensando na 

minha vida, deito-levanto, deito-levanto... ―Oh, meu Deus! Que vida, oh!‖ Televisão 

não tá bom, vai pro som não tá bom...  

 

A narrativa de Adauto chama a atenção por reconhecer a violência sem incorrer 

em qualquer esforço de desestabilização moral da vítima, mas também por outros dois 

aspectos já indicados anteriormente. Primeiro, vale destacar que a indicação da ―birita‖ 

como razão pela ―bobagem‖ cometida, reafirma o postulado que identifica no exterior, 

fora do sujeito, o disparador das violências. Ele, como repete em sua narrativa, ―uma 

coisa que nunca pensava em fazer com a minha senhora‖, diante do ocorrido, 

compromete-se para o presente e futuro: ―eu peço a Deus o dia que eu sair disso, meu 

jovem, nunca mais, nunca mais mermo, eu vou fazer um negócio desse na minha vida‖. 

Conclui, consolidando o seu argumento, ―foi a pior derrota que eu fiz na minha vida até 

hoje‖.  

Além desse aspecto, incorre-se, ao mesmo tempo, numa elaboração moral de si 

que, mesmo que não questione a ―grandeza‖ atribuída a então companheira, é cuidadosa 
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na elaboração de si – a partir, evidentemente, de determinados padrões. Nesse sentido, 

chama atenção que, para Adauto, um senhor já aposentado e o mais velho participante 

do seu grupo, qualificação de si passe por pagar o aluguel, ―umas comprazinhas‖, ―o 

remédio‖ da ex-esposa – além do próprio arrependimento. 

A noção de ―direito‖, como formulada por Adauto, é interessante em seu duplo 

aspecto. É um direito dele ("que é o meu direito de dar a ela, entendeu?") porque foram 

casados e, além disso, diante do que fez é uma forma de não deixá-la desamparada. Ao 

mesmo tempo, essas formulações em torno de direito também podem ser apreendidas, 

através de seu declarado arrependimento, como um dever. Como homem e/ou marido 

indica que tem o direito/dever de pagar algumas contas para a sua ex-mulher. O 

"direito" como um dever ainda pode ser pensado em relação a implicação que pode ter 

para a sua ex-companheira: assim como é um "direito" de Adauto dar, pode ser um 

―dever‖ dela receber.  

Como destaquei parágrafos acima, essa forma de colocação pode ser 

compreendida como um modo de reelaborar-se frente aos pares e para si mesmo, através 

da exibição de determinados sentidos de responsabilidade e cuidado, além das próprias 

possibilidades materiais de "bancar" outra casa. Ao mesmo tempo, no entanto, vale 

apontar que esse comportamento preconiza a (re) afirmação de uma relação de 

dependência dentro do casal e, pensando em termos de modelos de relações de gênero, 

mais especificamente da mulher em relação ao homem, além de reforçar a compreensão 

e que é responsabilidade, direito e/ou dever do homem "bancar a casa" e "bancar a 

esposa". 

Tais articulações entre intimidade, economia e direito/justiça, remetem mais uma 

vez às reflexões de Zelizer (2011) que, ao analisar o modo como os sujeitos operam 

entre essas esferas, defende que ―ao escolherem certos meios e transações [econômicas], 

as pessoas de fato escolhem as relações‖ (2011, p. 41). Com tais reflexões no horizonte, 

a partir da narrativa de Adauto, é possível sugerir que através dessas transações 

econômicas ele pretende (re) inscrever determinada intimidade na relação com a sua ex-

esposa, superando a cisão estabelecida após a violência e/ou através da medida protetiva 

estabelecida. 

Ainda que com ênfases e destinos distintos, essa dinâmica também se aproxima 

do caso de Henrique, apresentado no capítulo anterior. Lá, o pagamento da pensão 

destinada ao filho consistia, dentro do debate travado no grupo, em uma forma de o 

acessar, via cuidado/afeto. Logo, a partir de investimentos em formas de pagamento 
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recupera-se um esforço na manutenção de determinada relação de ―intimidade‖. Nesse 

sentido, nos aproximamos das reflexões de Zelizer (2011, p.34): ―numa ampla gama de 

relações íntimas, as pessoas conseguem integrar as transferências monetárias a redes 

maiores de obrigações mútuas sem destruir os laços sociais envolvidos. O dinheiro 

coabita regularmente com a intimidade e até mesmo a sustenta‖. 

Ainda em diálogo com essa autora, vale pensar o modo como Adauto nomeia 

essas transações, os objetos em troca e os sentidos que isso pode assumir para ―integrar 

as transferências monetárias a redes maiores de obrigações mútuas sem destruir os laços 

sociais envolvidos‖. Vale destacar, que as duas finalidades apresentadas – o ―aluguel‖ e 

―algum remédio‖
171

 – indicam que a transação se dá como forma de garantir a 

sobrevivência da sua então companheira, dado que restrita ao [‗absolutamente‘] 

necessário, conferindo, ao mesmo tempo, uma espécie de incontestabilidade e um valor 

moral especial ao seu gesto. Em adição a essa elaboração, ainda é preciso considerar 

que ele não só conecta os dois, mas envolve a permanência dessa relação em torno desse 

benfazejo (fundamental) de Adauto.  

Além desses dois únicos especificados, Adauto irá se referir a essas transações 

utilizando os diminutivos ―trocadinho‖ e ―comprazinha‖ ou pela nomeação ―dinheiro‖. 

Os diminutivos por ele empregados podem se pensados enquanto produtores de uma 

espécie de ―menorização‖ de sua ex-companheira, que dependeria de um ―trocadinho‖ 

para viver ou que apenas faria ―comprazinha‖. Dando continuidade ao diálogo com 

Zelizer (2011), podemos notar a estratégia de "limpar" e "descontaminar" o caráter 

econômico/mercantil da transação estabelecida através do acionamento do diminutivo. 

Esse uso não só reforça a manutenção da relação estabelecida pela transação monetária, 

mas a reveste de intimidade, zelo, cuidado e proximidade, marcando a diferença ante 

outras transações em que o cuidado e a intimidade poderiam ter saído de cena com a 

marca de, entre outras coisas, cumprimento de ordem judicial – um direito e um dever 

que, ao contrário daquele que indicou em sua fala, não é constituído pelos desejos e 

princípios estabelecidos através de uma relação de reciprocidade entre os pares, sem 

mediações exteriores
172

. 

                                                           
171

 Através da lembrança da minha ressalva, no corpo do texto, a respeito da idade avançada de Adauto, 

chamo atenção do leitor para o fato de se tratarem de dois idosos nessa relação.  
172

 Nesse sentido, vale observa outra reflexão de Zelizer (2011, p. 38): ―Quando as relações parecem com 

outras que têm consequências significativamente diferentes para as partes, as pessoas esforçam-se mais 

para distinguir as relações, marcando seus limites e negociando acordos sobre suas definições. (...) mais 

precisamente, considerando que duas relações são facilmente confundidas, importantes em suas 

consequências para os participantes, e/ou significativamente diferentes em suas implicações a terceiros, 
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Retomando os casos de modo mais amplo, mas ainda refletindo sobre as formas 

de dizer e as imagens suscitadas, é interessante, mais uma vez, retomar as diferenças 

entre as falas de César e Adauto. Se César afirma que não consegue ―nem ver a 

mulher‖, para Adauto as reações físico-emocionais se dão em direção oposta, dado que, 

por não poder vê-la, ―não almoça‖, ―não janta‖, ―deita-levanta, deita-levanta‖. Chamo 

atenção para esses elementos, como também quando sinalizei para as atitudes e reações 

de Cássio e Bernardo, pois acredito que revelam um imbricado jogo entre a produção de 

emoções e de suas inteligibilidades a partir de uma espécie de convencionalização de 

expressões e reações através de sensibilidades físico-corporais – como quando se diz, de 

modo até corriqueiro, ―doeu no coração‖, ―uma pontada no fígado‖, ―revirou no 

estômago‖ etc.  

Ainda que eu não vá, nesse espaço, aprofundar esse aspecto, desejo pontuar que 

essa relação entre emoções e corporalidade atua como uma espécie de chancela que 

certifica a autenticidade da emoção que se pretende relatar/compartilhar, como na 

clássica discussão de Mauss
173

 (1979) em torno da expressão obrigatória dos 

sentimentos. No entanto, aqui tal elaboração não é evocada (ou produzida) no momento 

da interação em si, não emerge em ato, mas como um dispositivo discursivo 

compartilhado, uma espécie de ‗saber-dizer‘ e ‗saber-narrar‘ a respeito da legibilidade e 

legitimidade das emoções vividas. Parece haver, portanto, como pano de fundo desses 

modos de sentir, interpretar e narrar as emoções, elaborações em torno dos níveis físico 

e moral, corporal e subjetivo, que revelam a força de uma sofisticada relação de mútua 

composição entre ―naturalismo‖ e ―fisicalismo‖ a constituir os sujeitos, as suas 

emoções, as suas narrativas e, de modo relacionado, as elaborações que fazem de si 

(Duarte, 2005). 

 Como indiquei em outros espaços dessa tese, há também um expressivo número 

de participantes que, em torno das violências denunciadas, produzem reiteradas 

narrativas de negação e contestação a respeito das mesmas. Grande parte de suas falas, 

como pude observar, é dedicada à revelação dos ―motivos por trás‖, dos ―interesses 
                                                                                                                                                                          

participantes e terceiros dedicam um esforço excepcional para marcar o que o relacionamento é e não é. 

(...) A inclusão de transações econômicas nas relações sociais geralmente amplia o esforço investido pelas 

pessoas na definição e disciplinamento de suas relações‖. 
173

 Mauss (1979, p. 153), em seu texto seminal, afirma: ―Todas as expressões coletivas, simultâneas, de 

valor moral e de força obrigatória dos sentimentos do indivíduo e do grupo, são mais que meras 

manifestações, são sinais de expressões entendidas, quer dizer, são linguagem. Os gritos são como frases 

e palavras. É preciso emiti-los, mas é preciso só porque todo o grupo os entende. É mais que uma 

manifestação dos próprios sentimentos, é um modo de manifestá-los aos outros, pois assim é preciso 

fazer. Manifesta-se a si, exprimindo aos outros, por conta dos outros. É essencialmente uma ação 

simbólica‖. 
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obscuros‖, ―escusos‖ em torno das (falsas) denúncias realizadas. Além das referências 

às ―mentiras‖ e à ―desonestidade‖, como indiquei nos casos anteriores, também é 

elaborada uma série de enunciados que visam constituir a si mesmo e as denunciantes 

em termos morais. Vejamos como tais questões se articulam através do compósito que 

segue: 

 Compósito 21 

Humberto, após ter dito que ficou ―preocupado‖ quando pesquisou a Lei Maria da 

Penha na internet, disse: Eu sei porque eu tô aqui, eu sei que eu tô aqui numa situação 

meio injusta, entendeu? Eu nunca dei uma porrada em uma mulher. Esse lance de 

discutir com a mulher isso é, isso aí é... ("Discutir, isso aí é natural", comenta João 

Carlos) é outra coisa. Se valesse testemunha, tem testemunho que chegou a presenciar 

várias vezes como a minha mulher me tratava. Por circunstâncias, malandragem, 

esperteza, sei lá, ela achou o caminho mais fácil, que é esse.  

Ele compartilhou com o grupo que a sua então companheira disse à filha – que contou 

para ele – que está ―arrependida‖, que ―não sabia que o processo era assim‖. Revelou 

que procurou a filha para que ela pedisse à sua mãe que retirasse as medidas protetivas. 

Ela, a denunciante, no entanto, não quis. Joca disse que isso poderia ser feito na 

audiência, mas Humberto disse que ela não ia querer. Cláudio pergunta como é a 

audiência e se todos passam por uma. Humberto pergunta se são os dois, denunciante e 

denunciado. Joca conta que existem casais que a situação é tão ruim, que entra um e 

depois entra outro. E conclui retomando o caso de Humberto: Você, com esse seu 

celular aí, pode gravar as ligações e as mensagens que ela te envia. Aí você diz ―eu tô 

com medida protetiva, mas ela liga pra mim‖. Aí quem tá quebrando a medida é ela. 

Essa é uma maneira de você se calçar‖. 

A conversa segue com Joca explicitando que muitas mulheres não sabem das 

consequências da lei, dado que ―a lei é nova‖. Prontamente é rebatido por Humberto, 

que diz ―a minha sabe‖. Contudo, as reações do último são ignoradas por Joca que 

continua tratando das novidades da Lei Maria da Penha. 
  

Como venho destacando a partir de um diálogo Zelizer (2011), aqui também 

emerge a indicação da dicotomia entre esferas separadas-mundos hostis, quando, na 

indicação das razões para a denúncia, Humberto indica que a sua então companheira 

agiu ―por circunstâncias, malandragem, esperteza‖. Tais elaborações, ao longo dos 

grupos, eram repetidamente acionadas pelos homens que se apresentavam como 

injustiçados, traídos em razão dos ―interesses‖, em geral, econômicos, das suas então 

companheiras –em diversas situações eram mencionados os próprios objetos/itens de 

consumo que as teriam motivado (ela queria a casa, o carro, uma grana etc.). 

De forma secundária, muitas vezes articulada com os discursos acionados acima, 

outra motivação alegada pelos participantes para a realização das ―falsas denúncias‖ era 

o interesse das suas então companheiras em encerrarem as relações que mantinham. 

Sem coragem de terminar ou procurando obter ―algum ganho‖ com o término dos seus 

relacionamentos, essas mulheres produziriam falsas denúncias com a finalidade de obter 

maior êxito em seu cálculo econômico.  
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Ainda que eu tenha indicado a centralidade dos cruzamentos entre intimidade, 

economia e justiça/direito na elaboração desses sujeitos, concomitante a esse discurso, 

emergia a compreensão de que essas mulheres, as que realizaram falsas denúncias, 

assim agiram em razão de manipulação das ―amigas‖, da ―mãe‖, dos novos namorados 

e/ou companheiro ou ainda da ―família‖ – todos esses, aliás, motivados por uma 

indisposição ―desde sempre‖ com esses homens ou, ainda, também procurando obter 

ganhos econômicos com a ―consequente‖ separação. 

No compósito que segue, no entanto, a filha do casal é elaborada como a autora 

da ―manipulação‖ que conduz à (falsa) denúncia de sua mãe. Tais elaborações, a 

despeito de algumas nuances, aproximam-se da discussão desenvolvida no início desse 

capítulo, através do caso de André, quando a sua enteada, através de uma fofoca, teria 

precipitado a ocorrência da violência doméstica.  

Compósito 22 

Januário: Meu nome é Januário e eu tô aqui porque a minha esposa... Eu tenho um 

casal de filhos, eu sou casado há 18 anos, eu conheço a minha esposa há 23 anos, a 

gente vive juntos já há 23 anos, e eu tenho um casal de filhos que sempre foram criados 

com a... ambiente familiar, com regras, como toda família. Sendo que eles tão agora 

com 15, o menino, e a menina com 16; sendo que a menina, agora, ela decidiu que quer 

namorar... normal, da idade, o grande problema é que as regras tão sendo 

desrespeitadas. Então, não é normal uma moça de 16 anos chegar em casa... a regra é 

chegar onze, no máximo chegar meia-noite. Você senta, conversa, e chega 1 hora da 

manhã; você senta e conversa, e chega às 2 da manhã. Então, da última vez que ela 

chegou, eu fui dar uma correção e a garota não aceitou – inclusive, ela já tinha tentado 

bater na mãe, eu tive que largar o trabalho e ir pra casa resolver – e aí eu bati nela, levei 

ela até a escola, que ela tinha que ir pro colégio, fui conversar com a diretora, a diretora 

fez um boletim de ocorrência lá da escola. Passou um tempo e ela voltou a chegar às 2 

horas da manhã: ―Onde é que você estava?‖. ―Eu tava esperando o ônibus‖. Saiu pra ir 

pro shopping com os colegas e tava esperando o ônibus. ―No bairro que a gente mora o 

ônibus é de 5 em 5 minutos, o shopping fecha às 10 da noite. Como é que você chega 

em casa às 2 da manhã e tava esperando o ônibus?‖. E aí o que que aconteceu? A mãe, 

com ela, foram ao Conselho Tutelar e fizeram uma reclamação. Foi feito boletim de 

ocorrência, eu fui chamado ao Conselho Tutelar, conversei com o conselheiro, ela foi 

até a DEAM e fez um outro boletim junto com um vizinho, fez 2 ocorrências, e dizendo 

que eu tinha ameaçado ela de morte. 

Joca: A menina? 

Januário: A mãe. A menina fez a ocorrência de agressão e a mãe fez 2 boletins (Joca: 

Então tiveram duas ocorrências?), dizendo que eu tinha ameaçado ela de morte. E eu fui 

chamado tanto no Conselho Tutelar, né, que eu fui, me apresentei, como na DEAM, 

também fui, me apresentei, conversei com o inspetor lá... E essas medidas foram 

tomadas por quê? Porque a menina fugiu de casa, saiu fora, então ela entrou com uma 

medida protetiva pedindo que eu fosse afastado. Antes deu saber que a medida já tinha 

sido feita, que ela já tinha dado entrada no pedido disso, eu já tinha... tá, ok, então tudo 

bem, eu saio de casa que a menina, eu saio e a garota volta pra casa, porque ela não 

pode ficar fora de casa. Aí eu arrumei uma outra casa... A menina ficou 6 meses sem 

voltar pra casa. Por quê? O que que acontece? Ela queria exatamente isso, liberdade pra 

fazer o que... tirando a autoridade do meu pai, eu posso fazer o que eu quiser, foi o que 

ela começou a fazer. 

Débora: Desculpa eu te interromper, mas ela ficou 6 meses fora de casa e ela ficou 

aonde? Você teve esse conhecimento de para onde que ela foi, pra casa de algum 

parente?   
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Januário: Ela não foi pra casa de parente nenhum, porque ela não quer seguir regras. 

Ela foi pra casa duma vizinha, de um amigo, que ela disse que num quer seguir regras... 

Você fica na casa de um, não vai se adaptar; foi pra casa de outro... E eu só fui saber 

disso porque eu fui até a escola e ai a diretora me passou isso... porque a mãe, até 

então...  

Joca: Tava omissa? 

Januário: Não, ela não tava omissa... Ela, simplesmente, ―eu não vou falar nada, 

porque se eu falar pra ele, ele vai... tomar... providências...‖. 

Débora: É, porque 6 meses, uma adolescente fora de casa, gente, num cabe, né? Porque 

se acontece alguma coisa aí, como foi dito, e toda hora nós estamos vendo aí na mídia, 

na televisão, os absurdos que tão acontecendo com todo mundo. (...) 

Januário: A partir dai, né, o que que aconteceu? A menina começou a, ao meu ver, a 

usar um mecanismo, né, tomar remédio pra... dizer que tá querendo se matar, cortar os 

pulsos... Ela é uma menina inteligente, ela sabe que ninguém morre por cortar os pulsos. 

Débora: Uma forma de chamar a atenção, talvez, né? 

Januário: É... Mas não chamar a minha atenção, eu tenho um... Eu não sou aquele cara 

que, cabeça de pedra, né, que eu penso assim, vou morrer assim... A gente pesa... o que 

for bom, eu vou fazer; o que não for, eu não vou fazer. Então ela quer ganhar a mãe, que 

é mãe, e se impressiona com qualquer coisa. Então ela age assim pra mãe, tava agindo, 

né? (...) 

 

Após Januário relatar o encaminhamento dado no/pelo Conselho Tutelar, tem lugar uma 

longa discussão sobre essa instituição, suas motivações, atuação e os direitos que 

assegura. 

 

Januário: O que que acontece? Isso tudo foi gerado por quê? Ela [a mãe da moça, sua 

companheira] tava tentando, achando ela que ia resolver o problema da menina, tirando 

a minha presença. Foi exatamente o contrário, ela complicou a situação da menina e o 

menino também tá se achando no direito de fazer o que quer – que é um garoto 

tranquilo, que tá o inverso. 

Joca: ―Débora, qual é o termo que se usa muito aqui com relação a isso?‖ Joca, após 

um longo silêncio, dá a dica: ―Não se apaga...‖ Débora: ―fogo com gasolina‖. Retoma 

Joca: ―Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Vocês ainda vão ouvir falar muito sobre 

isso aqui. E se tentar apagar fogo com gasolina num dá jeito, né? (Débora: É.) Vai 

aumentar o fogo. Januário: Se ela fosse uma pessoa que tivesse pulso, que tivesse força 

física também pra dominar 2 adolescentes, de 15 e 16 anos, cheios de energia, 

disposição pra caramba, os meus garotos ficam acordados até uma, até 2 horas da 

manhã, e no dia seguinte ainda tem disposição pra perturbar mais um pouquinho e ela 

não tem... 

 

O grupo segue em torno de outras questões, mas, adiante, Januário retoma seu caso: 

Uma pergunta: Como é que alguém chega numa delegacia, faz uma acusação e é feito o 

boletim e... você é intimado e... [―é condenado sem defesa‖, outro homem completa] 

condenado sem se quer ter uma prova? Porque minha mulher chegou lá e disse ―eu fui 

agredida, eu fui isso, fui aquilo...‖ Tudo bem! Mas e o exame de corpo e delito? Uma 

vez a gente discutindo, ela desceu, chamou um carro da polícia. Um dia eu tô em casa, 

um policial bateu na porta: ―Seu Januário, o senhor é o agressor? Vamos conversar?!‖ 

―Pois não‖. O Sargento: ―Não, porque o senhor agrediu sua esposa...‖ E aí eu deixei ele 

falar, falou, falou... Aí eu pergutei: ―Sargento, dá uma olhada nessa senhora, pede ela 

pra dar uma volta, olha ela de cima a baixo, e veja onde que tem uma marca de 

agressão‖. ―Realmente não tem, mas vocês tão me chamando aqui pra resolver um 

problema de família‖. ―Eu não desci aqui pra chamar o senhor...‖. 

 

 A partir desses dois compósitos (21 e 22) é possível observar processos similares 

de moralização de si e das (supostas) vítimas como os indicados ao longo desse 

capítulo. Se Humberto elabora uma imagem da sua então companheira como ―esperta‖, 

aqui é uma espécie de tolice, ou inocência, que emerge a partir da caracterização que 
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Januário faz da mãe dos seus filhos. Em comum aos dois casos, está a indicação de que 

a Lei Maria da Penha fora acionada, indevidamente, como forma de mediação de 

conflitos ou como caminho à conquista ou garantia de interesses particulares.  

 Em torno das narrativas dos homens que relatam não ter havido violência 

doméstica, emerge outro ponto comum em suas elaborações: o acionamento de críticas 

ao modo com as denúncias e processos contra eles foram conduzidos até a chegada dos 

mesmos ao SPH. Não apenas são vítimas das falaciosas denúncias elaboradas, sob uma 

variedade de interesses, por suas então companheiras, mas também destacam que a 

justiça, a delegacia, o juiz ou o Estado não funcionam corretamente, dado que foram 

―condenados‖ sem haver qualquer prova, sem terem sido ouvidos, sem ouvirem 

testemunhas etc.. A denúncia do erro, da falha ou da ingerência estatal é aqui 

especialmente estratégica, pois é ela que, no limite, pode justificar a presença de 

homens que, sem terem feito nada, estão sob a administração judicial.   

 Como indiquei no início desse capítulo, ao longo do trabalho de campo as 

narrativas em torno das ―situações de violência doméstica‖ foram se revelando como 

um caminho profícuo para acessar os valores, as práticas e os discursos conduzidos 

pelos participantes dos grupos, tornando-se, assim, um mecanismo privilegiado para o 

acesso às suas moralidades. Um aspecto interessante desse recurso analítico é que 

mesmo nos casos em que os sujeitos afirmam que as denúncias foram falsas, ou ainda 

que as vítimas ―exageraram‖ ou ―fantasiaram‖ a respeito dos eventos denunciados, uma 

série de elementos que revelavam específicas apreensões em torno de gênero, família, 

relações afetivas, mas também de justiça e direitos, emergia quando suas narrativas 

procuravam reconstituir ―a verdade‖ em torno das suas cenas e queixas.  

 Através do embate em torno da, ou da preocupação com a, ―verdade‖, tal 

abordagem permitiu reconstituir os elementos que, em suas narrativas, pareciam revelar 

determinada orientação, ou ―reflexividade‖, em torno da construção da legitimidade e 

da eficácia de suas elaborações. A análise em torno das suas ―competências‖, do mesmo 

modo, constitui-se como caminho à apreensão das suas moralidades, mas, além disso, 

revelou que no interior daqueles grupos, a despeito do ―lugar especial‖ desempenhado 

pelos técnicos, os regimes de verdade e de reconhecimento são, do mesmo modo, 

avaliados, regulamentados e regidos também pelos homens atendidos. Sobre esse 

aspecto, devo ressaltar que a formulação dos compósitos foi estratégica não só para a 

explicitação e compreensão integral dos agenciamentos conduzidos pelos sujeitos, mas, 
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concomitantemente, à observação dos processos em torno do reconhecimento das (in) 

competências. 

Por fim, o recurso às justificações como forma de ―ouvir‖ as narrativas desses 

homens revelou-se especialmente profícuo como instrumento que viabiliza ir além das 

narrativas reificadas, dos lugares comuns em torno dessa modalidade de violência, seus 

atores e motivações. Isto não quer dizer – e nem implica – a contestação ou a 

relativização da experiência da vítima, mas, na verdade, possibilita uma ampliação de, 

ou uma abertura a, ―novas categorias dramáticas, jurídico-politicas e morais‖ em torno 

dessas experiências (Soares; Carneiro, 1996, p. 69).  

Nesse sentido, através desse instrumento analítico, procurei dar conta da 

―franja‖, daquilo que ―escapa‖, dos elementos que, em geral, não são incorporados nos 

discursos e práticas generalizantes que caracterizam as ações empreendidas em torno do 

―enfrentamento à violência doméstica‖. O fato de tais moralidades emergirem, ou serem 

elaboradas, em um ―segundo momento‖, isto é, quando já há um afastamento do evento 

em questão, pode levar o leitor a contestar a compreensão das mesmas como 

conformadoras dos atos e violências em questão. Independente desse aspecto, acredito 

que a apreensão dessas moralidades não se torna, em razão disso, menos importante, 

dado que é através delas que os sujeitos não apenas (re) elaboraram tais experiências, 

mas conduzem específicos processos de construção de si.  
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Capítulo 05 – “É tinta preta no papel branco”: alternâncias e associações na 

elaboração cotidiana da violência doméstica e familiar contra a mulher 

 

Nesse capítulo exploro alguns aspectos apresentados pelos participantes dos 

grupos, técnicos e usuários, em seus discursos em torno da violência doméstica, através 

de sua dimensão jurídica legal, mas, ao mesmo tempo, de outras temáticas que emergem 

como centrais para as práticas estabelecidas no SPH. Após observar as elaborações em 

torno dessas diversas questões, foi possível identificar um procedimento em comum a 

todas elas que permite postular a existência de um ―como fazer‖ e ―como ser‖ que 

viabiliza a própria manutenção das sociabilidades que emergem naqueles encontros. 

Sendo assim, no que segue enfatizo a relação de alternância e associação entre dois 

modelos de atuação do Estado: o Estado-protetor e o Estado-punitivo. Reconheço essa 

operação como constitutiva da possibilidade de existência das ações que são 

empreendias pelo SPH e, de modo extensivo, dos próprios processos de formação de 

Estado conduzidos no Brasil. 

 

O SPH: parte e outro da Justiça 

 

Retomando um aspecto discutido nos capítulos anteriores, é interessante 

examinar os modos de constituição desse serviço. Nos primeiros momentos, após a 

audiência, nas falas do juiz, do promotor ou do defensor, bem como quando ocorre o 

acolhimento, o SPH e os grupos são apresentados como um espaço de discussão, de 

reflexão e de diálogo para os homens. São tratados, ainda, como uma oferta, uma 

opção, ou um benefício que ―o juiz‖, ―o Ministério Público‖, ―a Justiça‖, ―a Lei‖ ou ―a 

Maria da Penha‖ oferecem aos homens denunciados por violência doméstica. Há, 

portanto, renovadas indicações a respeito de sua origem, no sentido de identificar como 

essas atividades passaram a fazer parte da rotina daqueles homens, e da relação que 

mantém com a Justiça
174

. O raciocínio, ainda que possa guardar nuances
175

, é direto: 

                                                           
174

 Como vimos nos capítulos iniciais, a despeito de sua vinculação ao executivo municipal, de ser, como 

muitas vezes destacado pelos técnicos durante o trabalho de campo, ―um equipamento da prefeitura‖, o 

SPH, em suas práticas e cotidiano, tem as fronteiras com a Justiça, ou, com o poder judiciário, borradas. 

Algumas razões, como indicado anteriormente, podem ajudar a entender esse borramento. Seja por  

funcionar em um edifício daquele poder, por sua origem histórica com o mesmo, ou, como veremos nesse 

capítulo, pelo acionamento de determinados discursos e práticas ao defini-lo, caracterizá-lo e constituí-lo 

no cotidiano de sua atuação.  
175

 A referência à existência de nuances, se remete ao fato de que, como examinado anteriormente, o 

encaminhamento aos grupos ocorre, em geral, por suspensão condicional do processo, portanto, não se 
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você foi denunciado e, como consequência, ―foi encaminhado‖ aos grupos. Contudo, no 

cotidiano da interação entre os profissionais do SPH e os homens atendidos, a relação 

do equipamento com a justiça não é elaborada somente sob essa perspectiva de 

contiguidade, mas, em outras situações, também pode emergir como contraposição e 

diferença. 

Em um debate a respeito do funcionamento do grupo, enquanto realizavam o 

contrato de convivência, Pedro, para reagir às investidas que propunham mudar o 

horário e duração dos encontros, disse que ―a ideia não é prejudicar ninguém... vocês já 

viram que [o grupo, o SPH] é uma coisa mais light‖, revelando, em seguida, que a 

proposta ―é nos acrescentar, não resolver só a coisa da violência doméstica‖. Contudo, 

encerrou a discussão dizendo que ―a gente não quer ser rígido, mas a gente também não 

vai flexibilizar demais. Até porque a gente tá vinculado à Justiça e lá é tinta preta no 

papel branco! A coisa é séria‖.  

Ao questionarem os horários, a duração e periodicidade dos encontros e do 

grupo, os sujeitos procuram relacionar as suas frequências a determinadas perdas e/ou 

danos. Os prejuízos, em geral, associam-se a faltas e tensionamentos decorrentes destas 

no ambiente de trabalho, à redução de rendimentos, sobretudo no caso dos profissionais 

autônomos, proprietários de empreendimentos e vendedores. Ou ainda a 

constrangimentos que se produzem através da frequência contínua e das representações 

alheias que, acreditam, são suscitadas por tal participação e pelo próprio processo 

judicial, isto é, do estigma produzido através dessa vinculação. Pedro, apesar das 

elaborações destacando que o intuito ―não é prejudicar‖, que é ―light‖, reafirma as 

regras que, para aqueles sujeitos, lhes são danosas. O coordenador, com este 

movimento, (re) produz determinada institucionalidade do serviço, ressaltando que ―tá 

vinculado à justiça‖, e que, como ela é tinta preta no papel branco, não é possível 

negociar.  

 Há nessa fala um aspecto interessante para a elaboração de sentidos em torno 

dos grupos: eles não são a Justiça, mas a sua vinculação a ela, a despeito deles serem 

light e de não procurarem prejudicar ninguém, conduz a uma série de constrangimentos 

que faz com que eles possam ser, em determinados momentos, tinta preta no papel 

branco. Podemos observar, a partir de então, que essa característica, ou a possibilidade 

                                                                                                                                                                          

trata de uma pena ou de uma decisão fruto do julgamento de um magistrado, mas de uma proposta 

elaborada pelo Ministério Público. Contudo, essa natureza não é clara para a maior parte dos usuários.  
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de acioná-la, constitui uma espécie de ambiguidade/ambivalência produtiva na gestão 

daquele espaço e na administração daqueles sujeitos
176

. 

Por outro lado, é possível observar na mesma fala certa cisão entre Justiça e 

SPH, tendo como horizonte o modo como essas duas instâncias se relacionam com os 

homens que atendem. A constituição dessa contraposição entre ―o SPH‖ e ―a Justiça‖ 

(ou ―o JVD‖, ou ―o Juiz‖ ou ―o Direito‖) é um dos elementos fundamentais, 

estratégicos, da atuação desse serviço, produzindo tanto a legitimidade das ações do 

SPH quanto determinados valores (como empatia e pertencimento) que estão no cerne 

das atividades propostas
177

. Ser ―light” ou tinta preta no papel branco constituem 

moralidades específicas que permitem produzir uma série de alianças, cisões e 

negociações entre a equipe e os homens, viabilizando sentimentos que produzem 

identificação, associação e empatia.  

Se na citação trazida acima a Justiça é caracterizada como espécie de ente 

superior que conforma a atuação do SPH inviabilizando negociações e acertos que 

poderiam favorecer ou facilitar diferentes aspectos de sua gestão, em outras situações 

essa mesma Justiça (ou ―a lei‖ ou ainda ―o juiz‖) opera da mesma maneira com (ou 

contra) os técnicos, que, diante desse rigor, também devem se submeter ao seu jugo sem 

concessões ou negociações. Como destaquei anteriormente, sempre que os 

questionários de avaliação, aplicados no encontro de avaliação, ou nono encontro, 

eram apresentados, seguia-se uma série de críticas tecidas à sua montagem e utilização, 

concluindo com o ditado popular: ―Manda quem pode, obedece quem tem juízo‖. Esses 

diálogos, e outras falas produzidas pelos técnicos na mesma direção, (re)produzem e 

qualificam: 1) o lugar de poder/controle da Justiça dado que a tinta preta no papel 

branco é para todos – ou, ao menos, para todos que ali estão presentes; 2) em 

conformidade com o item anterior, é possível pensar que legitimam, ao mesmo tempo, a 

determinação/regra que eles portam e o seu papel como mediadores, dado que todos 

devem e são obedientes à Justiça; 3) desvinculam-se de decisões/normativas mal vistas 

e aproximam-se dos atendidos que, assim como eles, estão do lado dos que ―tem juízo‖ 

                                                           
176

 Em sua etnografia, Lugones (2012) identifica processos similares na interação entre administrados, 

administradoras e juízes, destacando que, em muitas cenas que observou, ocorria um deslizamento entre a 

identificação entre "juiz" e "tribunal" e entre "tribunal" e "administradora". Ao se apoiarem em 

hipotéticas decisões de um Juiz, as ―administradoras‖ não apenas legitimavam as suas falas, mas se 

revestiam de autoridade nas questões colocadas. Do mesmo modo, delimitar determinadas decisões e 

operações na figura do ―Juiz‖ ou do ―Tribunal‖ possibilitava, por outro lado, desvincular-se e 

desresponsabilizar-se de elaborações que não só poderiam provocar determinadas tensões na interação 

com os ―administrados‖, mas, por outro lado, conduzir a determinados conflitos com éticas pessoais. 
177

 Esse debate foi desenvolvido, a partir de diferentes aspectos, nos Capítulos um, dois e três dessa tese. 



221 

 

(ou deveriam ter); e 4) em razão dos itens anteriores, implicam e envolvem os sujeitos 

na atenção às determinações que, sob tal arranjo, parecem apenas transmitir.  

Na mesma direção do que destaquei a respeito da relação com a Justiça, 

podemos observar a manutenção de discurso similar em torno do SPH a partir de sua 

contraposição às delegacias policiais e ao sistema prisional. Pedro, ainda caracterizando 

os grupos e refletindo sobre o próprio fazer dos mesmos, não mais tratando das 

determinações e regras, mas do modo como o serviço atua, diz: 

 

Dentro da violência doméstica, nós figuramos, na maior parte dos casos, como autores, 

mesmo quando também vítimas. (...) Aqui a gente pode ouvir toda a história, pois isso 

nos interessa também, todo o contexto. Na delegacia, o que fica mais marcado, assim, 

mais frisado, é aquela fotografia, é aquele momento. Não tá interessado em entender a 

dinâmica que levou a... aquele ato, ou a contribuição de ambos atores, tanto a mulher, 

quanto o homem... E aí é muito simplista, né, você chega aqui e esse aqui é o autor do 

fato, essa aqui é a vítima... E aí vem pra cá e tal? Dentro do sistema prisional isso aí é 

até mais marcado, porque já estão rotulados. Se tão indo pra lá é porque devem alguma 

coisa... 

 

Dessa fala de Pedro é interessante destacar dois aspectos. Inicialmente, o 

acionamento de ―nós‖ como pronome indicador dos sujeitos que ali são atendidos, 

público-alvo do equipamento, mas sobretudo, a identificação/produção de uma unidade, 

comunhão e indiferenciação entre os atendidos e os facilitadores. Esse aspecto, 

articulado à discussão em torno do existir ―para acrescentar‖, revelam a mobilização de 

determinada ética que, na elaboração de si dos técnicos (individualmente) e do SPH 

(como resultado coletivo), é central no cotidiano daquele serviço. Com isso, não estou 

afirmando ou produzindo uma avaliação sobre como os grupos são, mas, sinalizando 

para determinados discursos que são acionados em torno dos/pelos grupos e envolvidos.  

É nesse sentido que os termos ―nós‖ e ―não prejudicar‖ confluem em direção a 

uma abordagem oposta daquela que ―rotula‖, que não se importa com os sujeitos, que 

apenas fotografa o momento, que não se preocupa com o contexto, e que, como 

consequência, produz danos/perdas – feita ora na delegacia, ora na justiça, ora no 

sistema prisional. Em contraposição à lógica burocrática marcada pela produção da 

indiferença (Herzfeld, 1992), tão presente também no campo jurídico (Bourdieu, 2007), 

seguindo essas elaborações, o SPH caracterizar-se-ia pelo reconhecimento das 

diferenças, pela intimidade ou, como notado nos capítulos anteriores, pelo acolhimento 

prestado aos seus atendidos. Esse aspecto, como discutido no capítulo dois, deve ser 

compreendido não apenas como uma técnica, um ―fazer‖, mas, de modo correlacionado, 
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como uma espécie de lugar moral elaborado pelos técnicos ao definirem a si mesmos e 

ao seu ofício
178

. 

A despeito dos diferentes locais e das abordagens distintas, a apresentação e o 

caminho que os sujeitos percorrem são um só. Podem oscilar ou sofrer alterações em 

termos de tempo e sequência, mas dispõe-se como um contínuo.  

Compósito 23 

Joca em um tom de explicação, detalhado e com clara preocupação pedagógica, revela 

que foi feita uma oferta [de transação penal], que ―não é condenação‖, que [os 

participantes] ―poderiam ter recusado...‖, ―que é um direito também [recusar], mas aí 

você corre o risco da condenação‖. 

Francisco: Eu vou cortar aqui... ("Corre o risco de ser condenado ao final do processo", 

argumentou Joca) Corre o risco não, você vai ser... porque, no meu caso ("Depende das 

provas", diz Joca), no meu caso ele [o juiz] virou e falou assim: ―Ó, eu tenho duas 

opções aqui pra você: ou você... ("aceita", diz Joca) ou você aceita ou você sai daqui e 

vai pro... pegar o... o... porquinho
179

 aí! Você vai fazer o quê?‖.  

Bernardo: Ó... o meu juiz não falou nada, não.  

Joca: Aí é questão individual de trabalho de cada um...  

Francisco: A opção, no meu caso, foi assim... ("O meu não foi assim, não", diz 

Bernardo) 

Joca: Porque, na realidade, isso é um oferecimento.  

Bernardo: Ele falou isso aí, fazer não sei o que, eu nem sabia o que era... não, tá bom, 

eu faço... ("Ou três meses que ele falou, né?", diz Francisco) Não, o meu não falou nada 

disso, não... Ele falou: ―Você vai fazer tipo uma reciclagem‖. Eu nem sabia o que era, 

porque eu sei que eu tava certo.  

Joca: Mas, de qualquer maneira, Francisco, é melhor vocês estarem aqui, de quinze em 

quinze dias, duas horinhas, ir ali assinar uma vez por mês, do que correr o risco de ficar 

preso. 

Bernardo: Foi o que o Pedro falou, tá vendo, acabou de falar agora, isso é sorte!  

 

Francisco, começando a falar ainda enquanto Bernardo tinha a palavra, diz que depois 

da conversa com a Débora ficou pensando que era melhor cumprir uns três meses de 

detenção do que ficar indo ao fórum esses dois anos: "Cumpria logo de uma vez só", 

disse ele. Imediatamente, os homens e João Carlos reagiram ao comentário de 

Francisco: "Tu tá maluco, rapá?", disse Joca. Jorge, que esteve preso, sentenciou: ―Tu 

não sabe o que tá falando, não!‖. Daniel, militar, que ficou preso no quartel por outra 

razão, reagiu: ―Por mim pode botar até dez que eu ia assinar sorrindo‖. Francisco 

retomou a palavra: Não, cara, é complicado, é complicado. Porque a gente, assim, na 

forma que a gente tá aqui, tudo que a gente vai falar, a gente tá errado. Não aqui, 

conversando entre a gente, entendeu? Meu caso é muito diferente, cara. Você sabendo 

que você não fez nada e você ser tratado como se fosse um bandido... Ficar dois anos 

assinando uma coisa sabendo que você não fez nada. Joca interrompe e diz: Tratado 

como bandido se você ficasse lá dentro.  

 

 

                                                           
178

 A respeito disso, é interessante retomar os argumentos de Weber, em ―Burocracia e Direito‖, em torno 

da construção de lógicas distintas na conformação dos fazeres dos funcionários no Estado. O autor afirma 

que, ―no setor da atividade administrativa propriamente dita, isto é, para todas as atividades estatais que 

fogem ao setor da criação da lei e processo de justiça, estamos habituados a ressaltar a liberdade e 

predomínio de circunstâncias individuais. As normas gerais são consideradas como tendo principalmente 

um papel negativo como barreiras à atividade positiva e ‗criadora‘ do funcionário, que jamais deve ser 

regulamentada‖. (1974, p. 255) 
179

 Minutos antes, ao relatar todo o caminho até chegar no Complexo  Penitenciário de Bangu, onde ficou 

preso, Jorge contou que o ―mandaram pro porquinho‖, isto é, o apelido da viatura que faz o transporte, 

entre a delegacia e o presídio, dos sujeitos que tiveram a prisão decretada.   
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Francisco retoma: Não, a verdade é que é... Porque eu vou te falar... Quem foi assinar 

comigo lá? Foi você, não foi? Você foi bem atendido? (Diante da negativa do colega de 

grupo, continuou) A pessoa [funcionário do cartório do juizado] tá ali sentada ("Cheia 

de má vontade", comenta Bernardo), tal, tal e tal, e você para ser atendido, a pessoa 

conversa, a pessoa olha pra você, de papo, aí olha pra você de novo, e você tá ali... será 

que eu tô invisível? (Bernardo intervém: "Isso é verdade mesmo. Eles ficam olhando 

para pessoa e acham que ela é culpada de alguma coisa"). Aí você tem que assinar dois 

anos... Eu conversei com a Dona Débora, aí tinha que fazer esse negócio aqui do grupo. 

Eu vou te falar o que eu perdi (...). Aí eu entrei para trabalhar em outra firma agora. Aí 

foi um negócio assim, em cima do laço, um atrás do outro. Aí os caras [do juizado] me 

ligaram: ―Não, você tem que vir pro grupo...‖. Aí eu falei, na mesma hora, não é com 

ignorância, é com meu modo de pensar, eu falei assim: ―Então tá bom. Eu vou largar o 

meu emprego pra mim ter que vir pra cá. Então eu não posso trabalhar‖. Porque, 

praticamente, você é obrigado a vir no grupo. Mas o cara fala que a gente vai te dar uma 

carta [a ressalva] para ficar duas horas por dia... Quem chega no serviço, com uma 

semana de trabalho, vou entregar uma carta lá que vou ter que ir [participar dos grupos]. 

Ninguém vai querer você, filho, ninguém vai querer você.  

Joca: Eu te entendo, eu te entendo. Eu não queria tá na pele de nenhum de vocês aqui, 

mas se você estivesse preso, você não ia ter nem uma semana de trabalho. 

 

Após um curto silêncio, os participantes começam a comentar coisas como ―a liberdade 

não tem preço‖, questionando as afirmações de Francisco e elaborando avaliações 

próximas a de João Carlos. Gabriel conta que tinham 192 presos, com ele 193, na cela 

em que ficou. Revelou, ainda, que lá teve que ficar ajoelhado e nu, além de ter ―tomado 

porrada nas costas‖. Joca, então, retoma o ponto de Francisco sobre a ressalva: Nós 

damos a ressalva e ela é válida. Só que nem todas as empresas aceitam. Recomendou, 

em seguida, ―como advogado‖, que depois ele ―processe‖ a empresa: ―Espera sair, e 

processa. Se você fizer antes, aí que eles vão te demitir mesmo!‖. Comenta-se, em 

seguida, sobre ser preso e, em razão disso, perder o trabalho – ainda como resposta ao 

defendido por Francisco. Bernardo: Passa 30 dias na cadeia, sai e toma uma ―justa 

causa‖. Francisco: Aí depois ela [a mulher vítima/denunciante] te coloca na justiça de 

novo pedindo pensão alimentícia. 

  

Joca, a partir dessas questões, discorre sobre ―a justiça do trabalho‖ e sobre os 

procedimentos/ações que eles poderiam tomar – nessas hipotéticas situações. E retoma o 

diálogo com Francisco: Ô Francisco, com toda a honestidade, é chato vir pra cá e 

escutar a gente falar duas horas e tal. (Repetindo, durante a fala de Joca, Francisco diz: 

"Não, não é isso... são os dois anos assinando".) É chato!? É! O tratamento que você 

fala que é tratado como bandido, não sei o quê, mas eu te garanto uma coisa, é melhor 

do que ficar preso.  

 

Os homens, mais uma vez, concordam com o advogado: ―Com certeza‖, ―liberdade não 

tem preço‖, ―não tem nem comparação‖ eram as principais fórmulas acionadas para 

mostrar concordância. 

 

Imitando um dos atendidos, ao alterar a sua voz simulando o tom cansado e baixo de 

idosos, Joca emendou a convesa contando sobre um ex-participante que dizia que 

gostava de ir aos grupos porque sempre, após os encontros, tomava ―duas [cervejas] 

antárticas‖. O advogado do SPH, tomando o caso, conclui meio como uma sugestão e 

aconselhamento: ―Entendeu? Ele tá levando de onda‖. Em seguida, conta de outro 

atendido que em todo encontro brigava/reclamava porque ―achava que tava aqui 

cumprindo pena‖. Joca diz que após este atendido insistir que não fez nada, ele 

perguntou: ―Você vem aqui por causa de quê? Caiu do céu? [Risos discretos dos 

homens]. "Meu irmão, isso aqui não é escola para santo. Eu costumo dizer logo no 

início, nos primeiros [encontros]...‖.  

 

A contraposição entre a frequência nos grupos e a entrada no sistema carcerário 

é um elemento central na condução dos grupos e nos discursos que lá se produzem tanto 
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nas respostas que os técnicos elaboram aos questionamentos e reclamações que os 

homens manifestam nos encontros, quanto, como visto acima, nas reações de alguns 

participantes em torno desse debate. Opera-se com a tentativa de convencimento a partir 

daquilo que ―poderia ser pior‖, contrapondo a opção pelo grupo à ―prisão‖ ou à 

―cadeia‖. Esse processo e a tentativa de convencimento através dele constituem uma das 

tônicas da atuação dos técnicos. Segue uma citação de Débora: 

Débora: E a questão da falta [refere-se à ausência nos encontros], nós vamos distribuir 

aqui pra vocês um termo de compromisso... são oito encontros e a pessoa tem direito a 

duas faltas, mas com uma justificativa, trazendo pra gente o motivo: ―aquele dia passei 

mal, fui no médico‖, enfim, traz uma declaração; ―naquele dia teve uma reunião, o chefe 

não me deixou sair‖, traz uma declaração de que naquele dia você foi lá. Por que? Não é 

por mim, não é pelos colegas, mas o juiz vai me cobrar. O juiz não vai me perguntar o 

que que o Adauto, o que que o fulano falou aqui dentro do grupo. Agora ele vai me 

perguntar: ele compareceu? Quantos encontros ele fez? Participou de todos? Faltou 

algum? Isso que eu tenho que apresentar pro juiz, agora, a fala de cada um aqui, isso o 

juiz não vai querer saber – entre aspas, pode ser que ele me peça um relatório, mas 

raramente ele faz isso, ele só quer saber se vocês estão cumprindo. Então a falta 

também... Se passar de 3 faltas, vai ter que repetir tudo de novo, eu deixo bem claro que 

já tiveram pessoas nos outros grupos que faltaram e que tiveram que repetir, foram 

obrigados a repetir. Por que? Se concluir os 2 anos da suspensão condicional do 

processo e não participar do grupo que foi determinado pelo juiz, vai ser preso, então é 

melhor a gente cumprir do que, depois de 2 anos, ―ah não vai acontecer nada, até 

esqueci que tinha que participar do grupo‖, então vai ser preso. 

 

É interessante notar que a relação entre ―grupo‖ e ―cadeia‖, como a já sinalizada 

entre o SPH e a Justiça, ―juiz‖ ou ―a delegacia‖, será permanente até o último encontro, 

possibilitando que sentidos e sentimentos específicos possam brotar dessas interações. 

Acredito que a existência dessas polaridades, na verdade, é central à execução e ao 

funcionamento dos grupos, haja vista que ela permite a criação de confianças e 

desconfianças mútuas entre a equipe e os homens, o que tornará possível a criação e a 

manutenção de determinados laços de empatia e solidariedade. Em um dos grupos, após 

comentarem sobre feriados, mudanças de datas, a possibilidade de faltas e a ausência de 

um dos participantes, Joca compartilhou um acontecimento do dia anterior: 

Compósito 24 

Joca: Aí, daqui a pouco, é obrigado [o atendido ausente naquele encontro] a fazer de 

novo, é com ele mesmo... tem que ter responsabilidade. Ontem me ligou uma pessoa, 

uma mulher, não sei se era a mulher dele. (Débora: "Deve ser... Ele já não veio no dia 

23, já tá faltando hoje. Ele vai ter que fazer tudo de novo!") Eu falei: ―Eu não tenho 

autonomia para poder te liberar, mas também não tenho como te prender aqui.‖ 

Entendeu? Quem prende é o juiz, eu não vou prender ninguém. Todo mundo aqui é 

maior de idade e já sabe das suas... (Débora: "Tendo mais de duas faltas, já era... vai ter 

que fazer tudo de novo!"). Eu falei: ―Olha, meu irmão, daqui a pouco o juiz pede uma 

informação e determina que você faça tudo de novo... Aí eu lavo as minhas mãos‖. Me 

ligou uma senhora ontem que o Pedro atendeu e passou pra mim: ―Ah, meu marido tá 

em reunião hoje, mas amanhã ele não vai poder ir porque amanhã ele começa a 

trabalhar‖. Olha só as coisas! Eu falei: ―Bom, se ele tá desempregado e ele começa a 

trabalhar, o emprego é importante, né? [Enfatizou]. A gente não vai deixar o cara sem 
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trabalho, mas pede a ele para trazer um comprovante lá da empresa que ele começou 

ontem. ―Ah, não, ele vai trabalhar por conta própria. [Risos de Joca e dos homens] Ele 

não vai trabalhar de carteira assinada, não‖. Eu falei: ―Então, minha senhora, pede pra 

ele ir lá pro grupo e começar o trabalho na quinta-feira.‖ (Débora: "Se é por conta 

própria, ele pode começar a hora que quiser... ou então, ele começa em um horário, 

pára, e depois faz... [o grupo]"). Ah, eu não aguento... É muito 171, cara, pô... concluiu, 

Joca, rindo com os homens
180

.  

 

[Após um curto intervalo de tempo, Joca retoma a palavra] 

 

Joca: Bom, todos vocês aqui são testemunhas que no primeiro encontro é esclarecido 

isso, né? [Os homens concordam com a cabeça e com sons] Que falta só com [a 

apresentação de] comprovante e tal... Não tem mais criança aqui... (...) Pô, aí, por falta, 

por besteira, vai ser obrigado a fazer tudo isso de novo? (Débora: "Eu entendo o 

seguinte, o juiz, com a suspensão condicional do processo, tá dando uma oportunidade 

pra pessoa de participar do grupo no período de dois anos... se você não tá podendo 

participar no início, não tá podendo vir, informa pra gente que não pode vir que aí 

depois vai fazer o grupo. Mas aí não fala nada?! Porque tem dois anos para isso, não 

precisa fazer agora") Mas quanto mais rápido fizer, melhor! O quanto antes ele fizer, 

para ele é melhor, porque ele já tá resolvendo uma questão. Depois ele fica livre para 

trabalhar, para fazer o que ele quiser! 

 

 

Se na citação acima as falas são protagonizadas por Joca e Débora, segue o 

relato de um trecho do primeiro encontro do grupo em que há uma interessante 

interação entre eles e um grupo de participantes. Como poderá ser visto, aqui se 

evidencia um pouco mais das relações entre SPH, juiz, judiciário, Justiça e ―sistema 

prisional‖: 

Compósito 25 

Inácio: Meu nome é Inácio, o motivo que eu tô aqui é parecido com o de todos vocês. 

Débora: Inácio, você tem quantos anos? 

Inácio: Trinta e quatro anos.  Só que a reunião aqui chegou num ponto que eu gostei foi 

desses dois aqui [dois homens que se apresentaram antes dele]. O lance da gente ser 

acusado e condenado, porque isso num deixa de ser uma condenação pra mim. Porque 

só o fato de eu ter que vir pra cá, ter que dar satisfação pras pessoas, até mesmo falar o 

motivo deu vir aqui, as pessoas passam a me olhar como se eu fosse agressor.   

Joca: Não, tanto é que, ainda pouco, eu não sei se você prestou atenção, eu falei 

―suposto agressor‖. 

Inácio: Não, a sua posição e a dela [Débora] eu entendo. Eu só não entendo porque que 

o juiz já chega e... Sentou na frente do juiz é como se ele já te conhecesse, como se ele 

tivesse provas que eu fui um agressor
181

. 

                                                           
180

 A avaliação de João Carlos se aproxima daquilo que Lugones (2012) identificou como ―saberes de 

gestão‖, isto é, a combinação de uma série de fazeres que, apreendidos durante a própria administração 

das menoridades, viabilizam a identificação dos casos que são ―genuínos‖ e aqueles que, na verdade, são 

produzidos como formas de instrumentalizar questões ou disputas não relativas ―ao melhor interesse do 

menor‖. 

181
 Ainda que existam evidentes limitações a uma generalização, é interessante notar que a narrativa de 

Inácio se coaduna com as reflexões de diferentes autores sobre o modo como a Justiça se organiza e atua 

no Brasil. Chamo atenção, em especial, às reflexões de Cardoso de Oliveira (2010) que, partindo das 

discussão de Geertz a respeito da tradição da ―Common Law‖ anglo-americana, indica um afastamento do 

Direito brasileiro da mesma, sobretudo, no que se refere ao lugar que a disputa, que o contraditório possui 

aqui, e, de modo relacionado, aos formatos de produção de decisão e verdade. Sobre tais aspectos, o autor 

afirma que, ―A rigor, a retórica do contraditório, estruturado como uma competição onde persuasão e 

elucidação (empírica) estão totalmente dissociadas, sugere que os fatos têm um peso muito pequeno no 
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Débora: É, mas olha só, é aquilo que a gente fala: é ruim pra você tirar suas duas 

horinhas e estar aqui ou seria melhor pra você tirar o dia lá na prisão? Como ele ficou lá 

oito dias... 

Inácio: Nenhum dos dois, porque a vida toda a gente procura ser certo, correto...  

Joca: Eu tô te entendendo... (Débora, cortando Joca, continua: "Não, antes de você 

[Joca] perguntar... Um ou outro? Qual seria? Um ou outro? Você tem que dar uma 

resposta".) 

Inácio: A minha resposta é essa: nenhum dos dois. O motivo d'eu chegar pro meu 

patrão e falar assim: ―Ó, eu tenho que ir no fórum...‖ (Joca: É constrangedor, é isso que 

você quer dizer.) Inácio retoma: Entendeu o que eu tô falando? [Os homens também 

emitem sinais de aprovação – gestos e sons] Isso não é só no trabalho... Você veja bem: 

no dia que eu fui lá com a senhora [entrevista de acolhimento], num sei se a senhora 

lembra de mim (Débora: "Leeeeeembro..."), que eu falei pra senhora que eu não fui pro 

trabalho, mas no outro dia, quando chegou no outro dia, o cara perguntou: ―Ué, tu não 

ficou lá, não?‖ Aí que que acontece? Como é que você fica? Porque pra todo mundo, 

moça, porque tá certo que... Eu sei que tem homem que agride mulher, tem que ficar 

preso mesmo, mas não é todo mundo...  

Débora: Geralmente ele acaba sendo taxado diante dessa situação, mas você tem que 

desconstruir a questão das pessoas que estão te posicionando dessa forma. Então, você 

mesmo tem que demonstrar que você não é isso, tá? E aí nós estamos aqui pra te ajudar, 

pra você chegar a essa conclusão... Tanto é que nós, no nosso trabalho, a gente aqui não 

coloca o nomes de vocês como o ―autor do fato‖, ―como agressor‖ (Joca: "Aqui, todo 

mundo aqui é... Manoel, Joaquim, Pedro... é pelo nome!"), todo mundo aqui, portanto, 

nós vamos estar chamando vocês pelo nome. Por isso que eu peço pra cada um falar o 

seu nome, porque eu não vou falar ―ô, autor do fato‖, ficar falando ―autor do fato‖, 

―autor do fato‖, ―agressor‖, ―agressor‖... Eu não vou falar isso pra ninguém, por isso 

que eu peço para que cada um possa falar o seu nome.  

Henrique: Lá no local onde eu estava, o rapaz do DESIPE lá, falou que passou pela 

mesma situação: ―Vou tá preso igual a você também, no mesmo local. Eu agredi a 

minha esposa conversando com ela, uma outra mulher ligou, no telefone, eu peguei o 

telefone, dei um empurrão nela. Ela caiu, se machucou, foi pra delegacia e o delegado 

perguntou: ―Vai enquadrar o colega?‖. Ela falou: ―Não, vou prosseguir‖. (...) Vou tá no 

mesmo caso que o senhor aí‖, que ele tava conversando comigo, que ele mora no 

mesmo lugar que eu moro. 

Joca: Deixa eu só elucidar um fato ali pro Inácio, mas eu acho que vai servir pra todos. 

Aquilo lá que o juiz fala, é a chamada transação penal, que é o oferecimento de um 

acordo, ele deve ter explicado isso pra vocês. Pode até não dar voz a vocês, mas isso ele 

fala, que é a suspensão condicional do processo. São três as condições: vocês 

comparecerem a essas reuniões conosco, ir todo mês lá no cartório fazer a assinatura, e 

não se ausentar por mais de trinta dias sem autorização prévia. Você não é obrigado a 

aceitar isso...  

Inácio: Eu sei, porém eu tenho que aceitar porque... (Débora: Então você aceitou... 

Joca: Você aceitou...) Aceitei, mas... se eu tivesse como me defender na hora, se ao 

                                                                                                                                                                          

desfecho dos julgamentos. (...) Enquanto na tradição anglo-americana o estilo de confrontação entre as 

partes, chamado de adversário, exige a produção de um consenso sobre os fatos válidos ao longo do 

processo (a eventual impossibilidade de produção deste consenso impõe a liberação do acusado), na 

versão brasileira da tradição civilista o princípio do contraditório se traduz numa lógica ou retórica do 

contraditório que é imune a consensos. Isto é, nesta versão da tradição civilista prevalece uma lógica do 

contraditório na qual se exige a confrontação de teses opostas, entre defesa e acusação, sem que se realize 

um cotejamento sistemático do substrato empírico de referência acionado pelas partes de modo a 

viabilizar uma interpretação argumentada sobre a veracidade dos fatos. Neste contexto a chamada 

verdade real é definida unilateralmente pelo juiz, com base em sua autoridade institucional, e seu livre 

convencimento (motivado) não é produto de um processo de esclarecimento argumentado. A ausência de 

critérios de validação discursiva do referencial empírico, o embate retórico que não distingue 

adequadamente entre argumento (fundamentado) e opinião, e o processo decisório que prioriza o 

argumento da autoridade em oposição à autoridade do argumento‖ consistem, para  Cardoso de Oliveira, 

2010, p. 452-453; 455-456), elementos que caracterizam algumas das especificidades da ―apropriação 

brasileira da tradição civilista‖. 
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menos eu tivesse a oportunidade, tipo assim: ―Ah, tu vai ser julgado por isso e por isso‖. 

Pô, eu trazia as provas, fazia o que fosse possível, ué?!  

Joca: Não, mas você poderia ter feito, você poderia falar... É o que eu falo, de repente 

não foi assistido por um defensor... porque a orientação jurídica é o seguinte: ―Dr. Juiz, 

eu não quero aceitar a transação penal, a suspensão, porque eu sou inocente e tenho 

como provar a minha inocência‖. Aí o senhor ia ter que buscar suas provas (Inácio: É 

isso aí). Se o senhor fosse convincente nas provas, o senhor certamente seria absolvido, 

mas corria o risco de o senhor não sendo convincente, ser condenado. E aí não seria 

condenado a participar de oito encontros, não. Aí poderia ficar de um a três anos 

engaiolado, aí que se balança um pouco a situação... 

Débora: E... ele sabe que não é nada, né, bom? [olhando para  outro homem que esteve 

preso]. O participante confirma imediatamente: "Não é nada bom mesmo!". 

Joca: Entendeu? Eu entendo... (Débora corta: "E lá não é tão fácil assim, duas 

horinhas.. [risos] Adauto: "Eu prefiro ficar aqui, até cinco!" A psicóloga retoma: 

"Preferia ficar cinco horas aqui, né?!" [risos do grupo] Carlos: "Eu preferiria estar 

aqui!") a sua indignação porque, realmente, perante a família, os colegas de trabalho, é 

um pouco constrangedor, certo, mas é melhor estar aqui. 

Inácio: Eu sinceramente não sabia dessa... dessa... desse... esse negócio de ficar 

determinada distância longe [uma das possibilidades de medidas protetivas], eu 

sinceramente não sabia. Agora você imagina a situação de constrangimento: eu sem 

saber de nada o cara vai lá e me prende, vai e me deixa preso.  

Joca: É preciso saber se você tem (Inácio: E agora?) ou não tem essas medidas.  

Inácio: Eu tenho, foi o que ela me falou, porque na realidade eu não sabia, nem peguei 

o papel pra ler. 

Joca: É... mas tem que ler.  

Inácio: Aí você imagina: o caboclo não aceita essa situação aqui, aí, do nada, o cara vai 

lá e te prende, te deixa preso. Como o cara aqui falou...  

Débora: Mas, Inácio, você tem que ver essa situação, que é seu direito, é a sua vida que 

tá em risco. É seu direito de procurar essas informações.  

Joca: Olha, não é só a famosa Lei Maria da Penha, não. Até a falta de pagamento de 

pensão alimentícia, que nem prisão criminal é, prisão civil, é administrativa, mas você é 

jogado às feras lá no mesmo lugar. Débora: Com eles da mesma forma... Um dos 

atendidos: Na cela que eu tinha, tinha um pessoal lá de pensão também... Débora: Aí 

fica tudo misturado. 

 

Como indiquei no capítulo dois, um dos aspectos fundamentais da atuação dos 

técnicos é a explicitação de determinados enquadramentos a comportamentos e emoções 

narradas pelos participantes do grupo. Nesse compósito, esse aspecto é evidenciado 

com a nomeação, por Joca, de ―constrangimento‖ ao sentimento que Inácio indicava 

através da sua respiração, indicada aqui, textualmente, através das reticências. Além das 

questões já canônicas em torno das elaborações das masculinidades e de suas relações 

com os temas da ―honra‖ e da ―vergonha‖, evidenciada na fala de Inácio, essa 

preocupação também emergia como um questionamento para os próprios técnicos. 

Lembro que ao conversar com a coordenadora de um desses serviços fora do Rio de 

Janeiro, ela me contou que, a partir de questionamentos como o feito por Inácio, passou 

a ter dúvidas sobre o preenchimento da ressalva. Questionava-se, sobretudo, ao que se 

refere à indicação da atividade – grupo reflexivo para homens autores de violência 

doméstica e familiar contra a mulher – e a justificativa da participação do sujeito – o 

fato de ter cometido uma das violências previstas na lei –, dado que esses elementos 
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poderiam produzir tais ―constrangimentos‖ indicados acima. Por outro lado, também 

compreendia que o sujeito, de fato, cometeu tais atos e que, em razão disso, foi 

encaminhado ao grupo, portanto, não caberia a ela procurar minorar as consequências 

de ―um ato que ele cometeu‖. Essa última justificativa é a que fundamenta, apesar de 

sua hesitação, a inclusão por ela daquelas informações que se questiona/va. 

No oitavo encontro, o último, foi possível observar um diálogo na mesma 

direção que o descrito acima, que teve lugar no primeiro encontro, com quase os 

mesmos homens. Isso sinaliza para a importância que tais temas (e o modo como os 

relacionam) assumem no cotidiano dos grupos, mas, não à toa, na própria elaboração 

que os sujeitos constroem a respeito das situações vividas, do desenrolar dos processos 

e, evidentemente, de si no interior disso: 

Compósito 26 

Moacir: Acho que a justiça tem que arrumar outros meios para poder condenar a 

pessoa. Eu não tive chance nenhuma de me defender, nenhuma... 

Joca: Mas olha... Eu faço questão, sempre, logo que começa os grupos, como a minha 

área é a área jurídica, é dizer que aqui não tem ninguém cumprindo pena... Embora, 

quando vocês chegam, a primeira vez é uma pena, você é coagido a vir aqui, você é 

obrigado a vir... mas é bem melhor você vir duas vezes ao mês aqui, do que você ficar 

encarcerado... (Débora: "Pois é") E você aqui não tá pagando pena... Eu te entendo! E 

você não é o único, não. Nós temos o Jeremias... ("Vários", diz Débora) Tô aqui citando 

o nome, porque já era um outro grupo, esse rapaz ele era um barril de pólvora mesmo 

[enfatizando]! Tinha hora da gente pensar que ele podia levantar da cadeira e partir pra 

agressão. (Débora: "A gente mesmo, até aqui... ele culpava a gente, como se nós 

mesmos fôssemos culpados") E hoje ele me encontra, me abraça, diz que quer vir aqui...  

Débora: Ele veio no outro grupo, tomar o café. Ele ficou uma outra pessoa, maneira de 

dizer. Ele refletiu diante dos atos. Eu até gostaria de trazer, nós trouxemos essas 

informações, como nós sempre trouxemos para os outros grupos também, na lei, as 

pessoas que cometem alguns atos, é dado como agressor. A lei fala o tempo todo do 

homem como agressor. Aqui, no nosso grupo, em momento algum a gente tratou 

ninguém como agressor. (Joca: "Nós chamamos pelo nome") É pelo nome, tanto é que 

no primeiro dia a gente faz aquela brincadeira dos nomes
182

, que é pra ninguém 

esquecer o nome de ninguém. Aqui ninguém é um agressor, pra gente, vocês aqui são o 

homem que está aqui para refletir – que seja algo que fez ou que não fez. Como você 

não fez, a gente entende, a gente compreende, mas está aqui, tá, embora seja, entre 

aspas, uma obrigação, mas é algo que pode te ajudar e não te prejudicar. Prejudicar se 

você estivesse preso, como muitos ficaram presos... Quem ficou preso aqui? (Joca: "Nós 

temos casos aqui que ficaram trinta-quarenta dias encarcerados"). [Após o silêncio] 

Aqui ninguém ficou preso (Joca: "No meio da bandidagem braba"). Então, eles relatam: 

―Eu nunca fiz nada e acabei sendo preso por causa daquela mulher...‖ Então, tem casos 

e casos, situações que a gente traz pra vocês exatamente para que vocês possam 

entender desse julgamento que faz... Você que tava rindo um pouquinho, fala aí! 

Inácio: Tava rindo porque a senhora é muito profissional. (Risos de Inácio) Tá tentando 

mudar o coração do rapaz de qualquer jeito (Risos do grupo). 

Débora: Eu tô mostrando pra ele o caminho que ele pode seguir, entendeu? 

Inácio: Não, tá certo, tá certo... 

[Pequeno intervalo de silêncio] 

Inácio: Eu vou falar... Tem uma coisa boa pra mim que foi conhecer todo mundo, acho 

que a partir do momento que a gente passa a se conhecer, que a gente se vê na rua, 

certamente, se estiver precisando de mim, pode ter certeza que eu vou ajudar. Eu creio 
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 Dinâmica de apresentação exposta no Capítulo dois. 
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que todo mundo vai fazer a mesma coisa comigo (―Com certeza‖, ―isso aí‖, ―sem 

dúvida‖, outros participantes confirmam). Ter conhecido a doutora, o doutor, o rapaz 

aqui [eu, Paulo], e o fato de tá aqui... eu não esperava nada diferente disso aqui, não. As 

palestras, todo mundo trocando uma ideia... eu já participei de outras, né, e poder 

conhecer as pessoas, que pra mim também não é uma novidade, a minha vida toda foi 

eu conhecendo as pessoas, nunca fui de chegar em um lugar e sair, e virar as costas, sem 

fazer amizades. Eu creio que aqui não vai ser diferente, porque esse é o meu jeito. 

Entendeu? O resto... O motivo deu estar aqui eu também não aceito, igual a ele... Eu 

esperava também é, tipo assim, ah, pô, tu vai pra lá, se tu tiver como provar que tu não é 

nada disso, de repentemente... Mas eu vi que não adiantou porque, a partir do momento 

que a senhora falou assim, é... como a senhora falou mermo, a única maneira de você se 

defender de alguém é você virar as costas e sair correndo. O fato de você pegar um 

objeto e querer me acertar, e eu quero me defender, eu não tô só me defendendo, eu tô 

te agredindo também... Então eu vou me defender de quê? E é o que acontece... o 

negócio é aceitar os fatos. Eu assumi o compromisso, a responsabilidade de estar aqui, 

eu nunca deixei pra trás as minhas responsabilidades, por que que eu vou deixar essa? 

 

 

A partir de tais compósitos é possível observar não só a sinalização das relações 

entre SPH e justiça e/ou presídio, como assinalado antes, mas de elaborações 

específicas a respeito dos técnicos e das suas atuações. Eles são aqueles que estão 

conduzindo uma ―obrigação‖, em um local que, como parte da justiça, recebe os 

sujeitos que para lá se direcionam ―coagidos‖ ou ainda por uma ―injustiça‖; são 

também, em outros contextos, aqueles que, a despeito do engajamento e interesse em 

apoiar, ―só podem [posso] lavar as mãos‖; mas que, por fim, também podem se 

constituir como aqueles que ―estão para ajudar‖ ou como aqueles que ―compreendem‖ o 

constrangimento. Os técnicos, portanto, em diversas situações são incluídos em um 

grupo mais extenso de sujeitos, os operadores do direito ou os profissionais do sistema 

de segurança e de justiça, mas, em tantas outras, elaboram-se pela completa 

diferenciação daqueles, dado que em suas práticas procuram compreender, ouvir e 

respeitar o que aqueles homens, reconhecidos por seus nomes, dizem, sentem e 

vivenciam. 

Considerando esses elementos, é interessante retomar a compreensão que Inácio 

apresenta a respeito da atuação, inicialmente, de Débora, mas, por sua indicação mais 

ampla em torno do comportamento como ―muito profissional‖, tal apreensão também 

pode ser compreendida como não exclusivo a ela, mas também aos seus colegas de 

trabalho e ao serviço. Em sua fala, o participante relaciona ser ―muito profissional‖ com 

―tentar mudar o coração‖, evidenciando determinada leitura que enfatiza a dimensão 

afetiva daquele fazer, bem como a sua tentativa, intimamente vinculada ao ponto 

anterior, de atuar em uma esfera particularmente íntima, emocional e profunda dos 

sujeitos, mas também concebida como central e estratégica. 
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Acredito que essas definições podem ser compreendidas à luz daquilo que 

Foucault (2008) examinou como ―poder pastoral‖ (ou ―pastorado‖). O ―poder pastoral‖, 

segundo apresenta o autor, caracterizar-se-ia por se direcionar não para um território, 

mas para ―um rebanho em movimento‖. Ele é exercido ―essencialmente sobre uma 

multiplicidade em movimento‖ (Foucault, 2008, p. 168); por ser ―fundamentalmente um 

poder benfazejo‖, isto é, ―ele não tem outra razão de ser senão fazer o bem‖, ―é um 

poder de cuidado‖ (Foucault, 2008, p. 169-170) e ―individualizante‖ (Foucault, 2008, p. 

172)
183

. 

  Além de apresentar o pastorado como tipo de poder orientado à multiplicidade e 

à individualização, Foucault destaca algumas características que o constituem como 

―protetor‖, ―zeloso‖, ―cuidadoso‖, ―benevolente‖. A centralidade da imagem da 

bondade, a intenção de governo/condução das condutas e a disposição dos sujeitos em 

se engajarem neste tipo de relação, ao se perceberem como ―ovelha entre as ovelhas‖ e 

ao pedirem ―sua salvação a um pastor que se sacrifica por ele‖, constituíram uma 

espécie de substrato que facilitou o exercício do governo pelo Estado que, então, se 

apropriava dessa herança do poder pastoral. 

 Retomando a contraposição entre o SPH e diferentes instâncias do Sistema de 

Segurança e Justiça, bem como entre seus respectivos profissionais, teríamos que, aos 

técnicos do Serviço cabem as atribuições associadas à figura do ―pastorado‖, conforme 

formulada por Foucault. O Estado, portanto, a partir desse equipamento, modula-se a 

partir da figura de um benevolente e dedicado cuidador
184

. 

Contudo, se o Estado, através desse serviço, emerge sob uma perspectiva 

―acolhedora‖, seu inverso também é produzido por meio dessas contraposições, na 

indicação do funcionamento da justiça, das delegacias, na impossibilidade de contar a 

sua versão, na hipótese e na efetivação do próprio aprisionamento etc. Ele é 

estabelecido na impessoalidade que o rotula, que chama de agressor, que o considera 
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 ―A forma que o poder pastoral adquire não é, inicialmente, a manifestação fulgurante da sua força e da 

sua superioridade. O poder pastoral se manifesta inicialmente por seu zelo, sua dedicação, sua aplicação 

infinita. (...) O pastor é aquele que zela. ‗Zelar‘ é claro, no sentido de vigilância do que pode ser feito de 

errado, mas principalmente como vigilância a propósito de tudo o que pode acontecer de nefasto. Ele vai 

zelar pelo rebanho, afastar a desgraça que pode ameaçar qualquer animal do rebanho. (...) Toda a 

preocupação do pastor é uma preocupação voltada para os outros, nunca para ele mesmo‖ (Foucault, 

2008, p. 171). 
184

 Outro aspecto trazido nos compósitos acima e que se conforma, sobretudo nos discursos dos técnicos, 

mas, como visto, também apropriado pelos participantes, a essa modalidade de poder identificada por 

Foucault, é a suspensão condicional do processo, produzida como uma chance, uma oportunidade, uma 

benesse dada pelo juiz, pela justiça ou pelo Estado para esses homens. A respeito dela, desse e de outros 

aspectos da mesma, tratarei a seguir. 
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culpado e que o ameaça. Se o Estado, a partir daquele equipamento é elaborado em 

torno do pastorado, vale lembrar que estas outras dimensões remetem a outra 

modalidade de poder definida por Foucault (1996; 2000; 2008), a do poder soberano. 

A partir de tais elaborações, mais uma vez, é possível notar que dois modelos 

exemplares de gestão do Estado se articulam e se alternam como eixos estruturantes das 

interações que tem lugar nos grupos: ora é o ―Estado punitivo‖ que emerge nas falas a 

que se refere o rigor, a incompreensão e, até mesmo, o exercício de determinadas 

violências contra aqueles sujeitos, ora é a gestão doce, compreensiva, cuidadosa do 

―Estado protetor‖. Essas alternâncias e oscilações, vale destacar, também podem ser 

performadas ou acionadas pelo/através do juiz, da justiça e da Lei Maria da Penha, 

sobretudo, quando são citadas a oportunidade de ―fazer os grupos‖ ou do ―benefício‖ da 

suspensão condicional do processo, como adiantei acima. Sobre esses aspectos, tratarei 

a seguir. 

 

Da dosimetria e dos direitos 

 

Nas citações trazidas anteriormente, não apenas o SPH, a justiça e os técnicos 

são construídos através de um contínuo que se desloca entre os modelos de gestão do 

Estado ―punitivo‖ e do ―protetor‖, mas também os homens, público-alvo dessa ação, são 

constituídos em torno de outra linha contínua. Como poderá ser visto, essas elaborações 

em torno desses sujeitos serão centrais, por sua vez, à própria articulação e alternância 

entre o Estado punitivo e o protetor. 

Algumas vezes de forma declaradas e outras mais discretamente, emerge, a 

partir das falas dos técnicos e participantes dos grupos, a discussão sobre quem são os 

homens, qual papel desempenham, a natureza do ato que cometeram (ou não) e  como 

gerir/lidar com isso. Alguns desses aspectos foram discutidos no capítulo anterior, 

quando tratei das narrativas específicas a respeito das violências cometidas e/ou 

denunciadas, mas aqui procurarei apreender como tais elaborações são produzidas na 

contraposição feita com ―os bandidos‖ e, articuladamente, quando recuperam o 

tratamento recebido ―na justiça‖, ―na delegacia‖ ou ―pelos policiais‖. 

Os discursos acionados acerca da delegacia e dos presídios, em geral, compõem-

se pela identificação daqueles locais como destinados à ―bandidagem‖ e, portanto, não 

adequados a eles. Ainda nessa direção, é impossível não fazer referência à ampla 

bibliografia que observa o caráter secundário, ou de importância reduzida, que a 
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violência doméstica assume, tendo como exemplo a dificuldade em reconhecê-la como 

crime, seus autores como réus/criminosos e a suas vítimas como tais. Essa ―banalidade‖ 

pode ser pensada como um dos elementos que formam o pano de fundo para essa 

diferenciação entre os atendidos e ―a bandidagem‖, aqueles a quem se destina o 

tratamento que aqueles homens teriam recebido indevidamente na delegacia ou na 

justiça, e a própria possibilidade (virtual ou efetiva) de passagem pelo sistema 

carcerário. Contudo, mais do que uma espécie de descrédito ou de pouca importância 

atribuída a essa modalidade de violência, que deslegitimaria as ações consideradas 

―mais duras‖ ou ―excessivas‖, pude observar, no decorrer do trabalho de campo, que há 

uma espécie de dosimetria a governar as avaliações em torno disso – além das 

avaliações que, discutidas no capítulo anterior, referiam-se às justificações. 

Concomitante à elaboração dessa dosimetria e de outras diferenciações ao longo 

dos encontros, tem lugar uma pedagogia sobre a ―seriedade‖, a ―gravidade‖ ou 

―urgência‖ da problemática da violência contra a mulher que, de algum modo, atua 

neutralizando a força de um discurso banalizante e/ou naturalizante desse fenômeno 

social. É claro que o próprio espaço em que estão e a presença dos técnicos podem ser 

fatores importantes para atenuar ou até mesmo constranger o surgimento de discursos de 

autorização ou de redução da gravidade desse fenômeno social, mas acredito, a partir 

das diversas falas, que se opera com um sistema de moralização que permite a 

coexistência da crítica, rejeição e condenação à violência doméstica contra a mulher, 

em conformidade com outras posturas, leituras e éticas que, sob o ponto de vista do 

discurso feminista hegemônico, poderiam ser tomadas como relativizadoras daquela 

postura crítica. Há, portanto, uma pedagogia intra e extra grupo que reforça ―o problema 

da violência doméstica‖ e que, ao mesmo tempo, produz o (re) conhecimento de si 

como alguém que cometeu um crime e que, como tal, deve ser punido ou 

responsabilizado em razão disso. Esse movimento, portanto, os aproxima, em 

determinados registros, se não exatamente da ―bandidagem‖, que os excluía
185

, mas de 

um território comum de necessidade, possibilidade ou disponibilidade a intervenções 

oriundas do Estado. 

 Ao longo dos encontros, como disse anteriormente, algumas histórias, sejam 

pessoais ou trazidas por outros participantes, eram constantemente lembradas e 

novamente narradas pelos técnicos, revelando-se exemplares. Uma delas é a de um 
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 Podemos nos perguntar, inclusive, se a participação no grupo de homens que estiveram presos – em 

razão do processo de violência doméstica – também viabilizam/facilitam tal identificação.  
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atendido que, durante o curto período de tempo que esteve preso, passou pela seguinte 

situação – vale destacar que essa narrativa foi trazida em todos os grupos pelos três 

profissionais que atuavam na ―facilitação dos encontros‖: 

Era seu aniversário e ele, utilizando isso como razão/justificativa, perguntou se o 

carcereiro não poderia lhe conseguir um cigarro. O carcereiro disse que sim e lhe deu 

um. Em seguida, sem ter como acendê-lo, o homem perguntou se o carcereiro também 

poderia arrumar um fogo, já que não teria como acender ali. Ele pede um tempo para 

buscar e o homem aguarda. Quando retorna, o carcereiro trazia um balde com água e 

joga no homem dizendo: ―tá aqui o fogo que você queria‖. Joca conclui a narrativa 

afirmando, sob a forma de pergunta, ―É muita humilhação, né?!‖, encerrando dizendo 

que o sujeito foi ―tratado como vagabundo pelo carcereiro‖. Os homens mostraram-se 

surpresos e, talvez, chocados/assustados com o narrado, tendo um deles nomeado o ato 

como ―covardia‖. Joca continuou sobre a história narrada: ―O pior é que o camarada que 

tá respondendo a lei Maria da Penha, ele não necessariamente é um vagabundo, é um 

marginal. Entendeu? E você chega lá, e a mesma coisa vale para falta de pagar a pensão 

alimentícia, o sujeito fica lá jogado às feras, não tem lugar específico, não. E lá fica 

misturado com traficante, com isso, com aquilo... tem um rapaz aí, de outro grupo, que 

disse que os caras lá de Bangu, tem uma triagem... ―você é o quê? Maria da Penha? Vai 

pra lá! Não sei o quê! Tu é comando vermelho?‖ Eles misturam a porcaria toda! Aí diz 

que o camarada falou assim: ―Tua mulher te colocou aqui? Me dá o nome que eu mando 

matar ela!‖. Quer dizer, se o camarada chegar e não tiver, se ele não for centrado, ele 

desanda ali, cara, ele desanda! É assim!‖. Um dos homens, a partir da fala de Joca, faz 

um relato sobre seu período ―na cadeia‖. Segundo contou, em sua cela, ―em Bangu, só 

tinha Maria da Penha‖. Em seguida, conta que foi ―pra cadeia de crente, o povo de 

Israel‖, que teria melhores condições de infraestrutura e seria ‗mais branda‘. Joca 

questiona: ―Mas é brabo, não é?‖. Ele responde: ―É... vi gente apanhando...‖.  

 

 A partir de falas como essas, é possível observar que a ênfase da crítica, ou o 

foco do absurdo, está no fato dos presos por violência doméstica ficarem junto com os 

traficantes, sendo ―jogado às feras‖. O questionamento, portanto, está na indiferenciação 

entre os atores desses dois delitos, visto que estes não apenas são compreendidos como 

atos distintos, mas seus atores constituem-se, do mesmo modo, em torno de moralidades 

que não só se diferenciam, mas, que são elaboradas de formas opostas, conflitantes.  

Antes de seguir no exame dessas moralidades, desejo destacar que a condenação 

moral da violência doméstica contra a mulher, ainda que se possa dizer que é mais forte 

e presente enquanto representações e não tanto como prática, de certa forma atinge 

diretamente o discurso banalizante da violência, fazendo com que a privação de 

liberdade, ainda que considerada uma espécie de decisão extremada, não pareça para 

boa parte daqueles homens medida tão equivocada ou desnecessária – como o discurso 

que, muitas vezes, foi identificado por diversos pesquisadores no passado. 

Um exemplo em torno disso é, como destaquei no segundo capítulo, as reações 

dos homens quando, em seu segundo encontro, é exibido o documentário ―Silêncio das 

Inocentes‖. Diante de algumas narrativas que recuperam violências – como a mulher 

que teve o rosto desfigurado com o ácido arremessado por seu então companheiro, ou 
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ainda a que foi obrigada, por seu marido, a manter relações sexuais com um cachorro, 

ou o próprio caso da Maria da Penha que, após seguidas tentativas de homicídio, perdeu 

os movimentos abaixo da cintura em umas das violências cometidas por seu ex-marido 

–, esse fenômeno social não apenas suscitou a manifestação do reconhecimento de 

determinada legitimidade e gravidade da parte dos participantes, mas, do mesmo modo, 

os homens autores daqueles atos, sem conquistar empatia e/ou identificação dos 

membros dos grupos, são tomados como uma espécie de ―monstros‖, dada a 

―crueldade‖ observada em seus atos. Para esses ‗monstros‘ não houve qualquer 

ponderação ou questionamento quanto ao tipo das penas ou medidas adotadas para os 

mesmos, chegando a haver comentários que indicavam que a justiça havia sido ―muito 

branda‖, não correspondendo aos grandes (e desprovidos de razão) danos causados 

pelas ações daqueles homens. 

Seguem dois trechos de encontros dedicados a ―ver‖ e ―discutir‖ esse filme, 

tendo como horizonte, segundo os técnicos, o debate sobre a Lei Maria da Penha: 

Compósito 27 

Sinval destaca que há tipos de violência que ―nem passa a ser uma coisa de Maria da 

Penha, passam a ser uma coisa criminal... a mulher queimada, a do sexo com 

cachorro..."
186

. Genivaldo repete que já viu uma situação como aquela [caso do sexo 

com animais]. Humberto interrompe e diz: ―Não, ali é crime mesmo, estupro...‖. Joca 

fala que é ―caso de Tribunal de Júri, tentativa de homicídio...‖ (...) Pedro retoma a 

discussão sobre os ―casos que são crimes‖, diz que a Maria da Penha ―trata de crime‖ e 

conclui: ―A pergunta que eu queria tá fazendo essa manhã é: Criminoso, eu? Como é 

que é isso?‖. Seu objetivo era saber como os homens se sentiam. O assunto muda para 

outra discussão – a homossexualidade de uma das vítimas dos casos trazidos no 

documentário que retratou as situações relatadas na fala de Sinval.  

Sinval, após um tempo, retoma a palavra: Tudo bem que seja crime, mas o relato que 

fala ali, vamos dizer assim, tem o crime doloso e tem o crime... não doloso, (Joca: 

"Culposo") culposo. Então ali já é diferente, ali é um crime... hediondo (Joca comenta, 

completando: ―mas todos são crimes! Uns mais e outros menos...‖). Pedro, para 

exemplificar, diz que quando marcamos 10 e um chega 10 e 5 e outro 10 e 50, ambos 

estão atrasados, uns mais e outros menos, mas todos estão atrasados. O mesmo 

raciocínio caberia para os crimes. 

 

Em outro grupo
187

: 

Joca conta de um atendido que em todo encontro brigava/reclamava porque ―achava 

que tava aqui cumprindo pena‖. Joca disse que reagia e que após este atendido insistir 

que não fez nada, ele perguntou: ―Você vem aqui por causa de quê? Caiu do céu? [Risos 

discretos dos homens] Meu irmão, isso aqui não é escola para santo. Eu costumo dizer 

logo no início, nos primeiros [encontros]...‖. Bernardo corta e diz: ―Não, padrinho, é o 

que eu falei: ninguém é perfeito. Perfeito, só quem existe, é Deus. EU (enfatizando) 

não fiz nada. Eu só ameacei‖. Joca retoma: "Só ameaçou?‖ Bernardo justifica: ―Não, 

por incrível que pareça, foi da boca pra fora, por incrível que pareça, foi da boca pra 

fora. Mas aí, é o que ele tava falando, a pessoa não vai esperar, entendeu?‖. Joca: ―A 
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 Casos apresentados no documentário ―Silêncio dos Inocentes‖ exibido em todos os grupos. Para saber 

mais sobre o filme, ver a discussão desenvolvida no segundo capítulo desta tese.  
187

  Considerando a natureza distinta da análise, não me furtei à possibilidade de, nesse caso, citar 

novamente esse compósito. 
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ameaça é um negócio tão grave. ("É... tudo bem, eu concordo", diz Bernardo), porque 

você se estressou com ele, ele pisou no pé dele ali na rua e não pediu desculpas, 

empurrou e não sei o que, tal, tal, tal, passou! Agora, ameaça, ameaça tu vai ficar 

sempre com o pé atrás‖. 

 

 Nessas falas, evidencia-se não só a rejeição à violência, como indiquei nos 

parágrafos anteriores, mas também algumas das avaliações realizadas em torno dos 

―graus‖ ou ―níveis‖ de violência existentes, não apenas como forma de hierarquizá-las, 

indicando ―as mais ou menos graves‖, mas, no limite, definindo aquelas que, por não 

terem impacto ou terem impacto pequeno, não teriam o estatuto de violência
188

 – como 

no discurso de Bernardo respondido por João Carlos e Pedro.  

 Ainda em torno dessa dosimetria e de uma ―pedagogia da violência‖, vale trazer 

mais duas situações. Pedro, mencionando um dos casos discutidos no filme ―Silêncio 

das Inocentes‖, no qual uma mulher destaca que foi muito impactante para ela quando, 

entre outras violências, o seu então companheiro cuspiu em seu rosto, contrapõe essa 

situação a outro caso, já citado aqui, em que a mulher teve seu rosto desfigurado pelo 

ácido que foi arremessado contra ela por seu então companheiro:  

Pedro: Parece que a moça que foi queimada, já fez 20 cirurgias plásticas pra tentar 

recuperar e ainda não tá o normal. Mas, se você prestar atenção, a gente fica chocado 

com a história do tiro e com essa queimadura, né? Mas tem uma fala de uma das 

mulheres que ela fala do cuspe, né? Parece que ela levou um cuspe no rosto, e pra ela 

foi tão cruel, tão violento, como se fosse uma agressão física. Tá certo que não dá pra 

equilibrar, pra dizer, porque, enfim, só a pessoa que sabe o que passou, mas é 

interessante também...  

Humberto: É o caráter da pessoa, não ter caráter, tomar uma cusparada no meio da 

cara...?! Pow, nenhum de nós aqui quer, poxa, pior do que um tiro! 

 

 Em outro grupo, logo que a cena é mostrada, ainda enquanto o filme era exibido, 

Débora comentou sobre a mesma situação: ―O que ela tá querendo dizer é que a tortura 

psicológica ela é pior do que um tapa na cara, do que a violência física. No caso, pra ela, 

foi bem pior. Ela preferia que ele tivesse dado um tapa do que o que ele fez com ela‖. 

Em direção similar a essa, a psicóloga, a respeito de outra violência e contexto, avalia, 

dessa vez, a ameaça, retomando a ponderação realizada por João Carlos: 

Débora: É aquela questão da ameaça, né, eu posso te ameaçar, eu vou dizer que eu vou 

te matar, mas eu sei que eu não mato nem uma mosca, eu só falei aquilo, mas aquilo ele 

ouviu, ele vai achar que eu vou matar a qualquer momento; e eu durmo com aquela 

pessoa. Pode... nós tivemos um caso em que alguém disse: ―ela disse que ia me matar e 

eu não dormia, eu só dormia quando ela dormia e eu dormia no chão e ela dormia na 

cama e eu ficava tenso esperando ela dormir pra poder dormir, porque eu não sabia o 

que ia acontecer, ela podia me matar. Mas, na cabeça dela, ela não ia matar, ela só falou 

aquilo... Mas e aí? Como é que fica a cabeça de cada um? Entendeu? 
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 Ainda em torno dos limites e definições da violência, vale recordar a discussão, desenvolvida no 

segundo capítulo, a respeito da relação entre violência e gratuidade. 
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 As situações narradas em torno de ameaças estavam sempre presentes ao longo 

dos grupos; os homens, em geral, em um primeiro momento, procuravam destacar que 

era uma ―questão menor‖, pois não teria ―efetividade‖, ―era da boca pra fora‖, mas, após 

falas como essas da equipe, que ressaltavam o caráter contínuo, atemporal da ameaça, 

tendiam a concordar e a dizer que compreendiam ―o medo‖, ―o pânico‖, vivido ao ser 

alvo de uma. Do mesmo modo, a lembrança e os comentários em torno da mulher que 

foi violentada com o cuspe no rosto era outra constante nos encontros dedicados à 

exibição e debate do filme ―Silêncio das Inocentes‖, reverberando também em outros 

encontros. Era, sem dúvida, uma das cenas dos filmes que pareciam ficar permeando o 

grupo até seu último encontro.  

Ao refletir sobre as afirmações e diálogos em torno dessas duas modalidades de 

violência, é possível reconhecer a avaliação do ―maior dano‖ dessas violências, 

superando em uma escala, para alguns atores, a ―violência física‖ e a sofrida por ―arma 

de fogo‖. A centralidade disso, acredito, pode estar assentada em determinada 

moralidade cuja afirmação fundamental encontra-se no maior valor, legitimidade ou 

ainda sacralidade, de uma dimensão, digamos, imaterial dos sujeitos. Isto é, sob tal 

perspectiva, mais do que proteger o corpo, é imprescindível preservar essa outra 

dimensão, que pode ser apresentada como subjetiva, psicológica ou ainda delineada 

como alma, cujas consequências – ‗o que fica‘ – parecem ser mais graves. Esse aspecto, 

vale crer, ressalta a força de determinado subjetivismo e a centralidade que a 

interioridade, como forma de experiência e construção de si assume em se tratando de 

experiências de violência. 

A singularidade desses casos e situações reconhecidas como (mais) graves está, 

justamente, no fato de seu alvo não ser o corpo em si. É claro que o cuspe, em sua 

dimensão material, corpórea, é uma violência física, mas a própria leitura trazida acima 

não deixa dúvidas sobre o reconhecimento de que seu alvo é outro – ou, o corpo aqui, 

não é só aquele que ‗serve‘, que é um terreno onde se deseja/pode causar uma dor, mas, 

talvez, seja mais próximo de uma ideia que o constrói como via de acesso a outras 

sensibilidades, a emoções e subjetividades. Ainda que não esteja presente sob esse 

termo, o pano de fundo aqui talvez seja a compreensão de que existem violências que 

repercutem mais, que ―traumatizam‖, sendo, desse modo, mais danosas. 

É interessante notar que há aqui uma espécie de cisão entre corpo e alma, dado 

que as ―consequências psicológicas‖, ou o ataque à honra etc., não se faz(em) 
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presente(s) em um imaginário de violências físicas. Há um descolamento que, de certo 

modo, encerraria o corpo em si mesmo, desprovendo outras consequências a um golpe 

proferido contra o mesmo – ao menos se confrontado com aquelas formas de violência. 

Nesse sentido, é interessante contrapor essa discussão à realizada anteriormente, no 

capítulo quatro, segundo a qual a corporalidade constituiria uma chave de 

inteligibilidade e reconhecimento da autenticidade das emoções narradas.  

Enquanto a violência psicológica ou moral se perpetuariam, seja pelo trauma que 

causariam ou por sua permanência temporal indefinida, a violência física se encerraria 

na situação, enquanto o corpo ainda sentisse dor ou, quem sabe, os hematomas ainda 

fossem presentes. A permanência dessa materialidade seria fundamental à ―validade‖ 

dessa forma de violência e de sua dor. Ainda que a dor em uma parte do corpo, como 

dor, não tenha essa materialidade, vale pensar que a possibilidade de 

identificação/localização da mesma produziria tal deslocamento, conferindo, ao 

contrário da psicológica ou moral, determinada materialidade.  

Tais aspectos remetem às reflexões de Cardoso de Oliveira (2005, p. 2) e ao 

modo como esses elementos se relacionam, configurando aquilo que pode ser tomado 

como violência:  

Embora a violência física, ou aquilo que aparece sob este rótulo, tenha uma 

materialidade incontestável, e a dimensão moral das agressões (ou dos atos de 

desconsideração à pessoa) tenha um caráter essencialmente simbólico e imaterial, estou 

tentado a dizer que a objetividade do segundo aspecto ou tipo de violência encontra 

melhores possibilidades de fundamentação do que a do primeiro. Aliás, arriscaria dizer 

que na ausência do segundo (―violência moral‖), a existência do primeiro (―violência 

física‖) seria uma mera abstração. Sempre que se fala em violência como um problema 

social tem-se como referência a ideia do uso ilegítimo da força, ainda que 

frequentemente este aspecto seja tomado como dado, fazendo com que a dimensão 

moral da violência seja pouco elaborada e mal compreendida, mesmo quando esta 

constitui o cerne da agressão do ponto de vista dos atores que a sofrem
189

. 

 

Em diálogo com essas reflexões, o que chama a atenção aqui, não seria apenas o 

escalonamento da violência em si, entre mais e menos graves, como vinha 

desenvolvendo, mas a presença de uma avaliação mais precisa e dedicada às formas de 

vitimização. Não é exatamente só a violência que se mede, mas a capacidade da mesma 

de incidir sobre as mulheres, a repercussão da mesma em suas vítimas, como elas 

vivenciaram/vivenciam/vivenciarão os traumas, cuja ênfase, nesse sentido, é de ordem 

não material, física, mas mental-psicológica. 
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 Grifos do original. 
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Nesse sentido, para além do escalonamento da violência em si, o seu impacto 

sobre determinadas mulheres, que permitiria constituir algo próximo à vitimização, isto 

é, sua avaliação em termos de força, impacto e consequências em quem é golpeada, 

estaria presente também uma avaliação moral sobre as mulheres. A cusparada, ou 

mesmo a ameaça, pode atingir a todas as mulheres, mas quem é vitimada, quem de fato 

vivencia tais condições/consequências do ato? Quem tem, utilizando o termo evocado 

por um participante ao descrever o fato, o ―caráter‖ abalado por isso? No limiar, o 

debate se dá em torno de algo como ―quem merece, de fato, a proteção?‖. 

É nesse horizonte que pode ser interessante pensar não só as questões específicas 

que trato aqui, mas as próprias avaliações que, em geral, se produzem em torno de casos 

de violência doméstica. Tratando de forma mais genérica, distante daqueles sujeitos, a 

partir das personagens retratadas no filme indicado, vale pensar se este é um caminho de 

interpretação oportuno para outros eventos envolvendo violência doméstica, ou outras 

violências, e os discursos acionados em torno destes.  

É interessante observar que as modulações em torno de vítima que indiquei 

acima, elaboradas no interior dos grupos, operam com uma perspectiva próxima à 

adotada, segundo Sarti (2009), no discurso médico para definir os atendimentos que 

serão reconhecidos no cotidiano como consequências de violência. Segundo indica a 

autora, nas elaborações dos profissionais de saúde, em geral, as situações de violência 

relacionam-se a algum tipo de fragilidade, da existência de algum elemento que torna os 

sujeitos vulneráveis – daí o amplo reconhecimento dessa possibilidade às mulheres, 

crianças e idosos, em detrimento, por exemplo, aos homens
190

. Nesse sentido, Sarti 

(2009, p. 96) conclui que, ―não é o ato em si que configura a violência, mas a definição 

prévia de quem é a vítima. Um mesmo ato pode ser considerado violência ou não, 

conforme a representação que se tem da vítima‖. 

Retomando os argumentos da antropóloga e os relacionando aos dados 

produzidos a partir do meu trabalho de campo, considero que nas elaborações trazidas 

acima não apenas é central a definição das vítimas e a identificação, o cálculo, sobre os 

impactos e possibilidades de reação da mesma, como indiquei na discussão, mas, na 
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 ―A tendência é reconhecer na figura da vítima alguém passível de sofrer o ato violento, por 

corresponder a um lugar definido de antemão como de vulnerabilidade. As vítimas de ferimentos por 

armas de fogo ou armas brancas não se enquadram na categoria de vítimas de violência que requeira 

algum encaminhamento especial. Ainda que se reconheça um aumento da incidência dessas formas de 

agressão, estas não são necessariamente problematizadas na acepção de violência, tanto por configurarem 

desde sempre ocorrências identificadas com a própria razão de ser da emergência – tendo, portanto, um 

sentido de problema social estrutural – como porque as vítimas, em sua maioria, homens e jovens, não 

são representadas como tais‖ (Sarti, 2009, p. 94). 
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verdade, operar-se-ia, de modo complementar, com outras elaborações em torno da 

definição de violência, vítima e proteção social
191

. 

Não é que a violência só passe a existir quando o sujeito-vítima se encaixa nas 

definições de fragilidade ou vulnerabilidade que produzem (ou qualificam) tal 

experiência, mas, na verdade, postula-se a possibilidade de existir violência sem vítima, 

dado que a caracterização como tal, em certo sentido, não passa apenas por ‗ser 

vitimada‘ mas, como venho destacando, se dá de modo combinado à avaliação de suas 

possibilidades de reagir às situações, pessoas e contextos que as produzem como 

estando em posição de inferioridade.  

Nesse sentido, na contramão de avaliações que indicam que os autores de 

violência doméstica não reconhecem seus atos como violências, talvez seja interessante 

perscrutar seus argumentos e, a partir disso, considerar que muitos daqueles, na verdade, 

questionam não as situações de violência, a vulnerabilidade de mulheres, a LMP etc., 

mas a produção contextual de determinadas mulheres como vítimas
192

 e, de modo 

consequente, a produção de normativas e regulações de ―proteção social‖ destinadas às 

essas. Se o ruído em torno de vítima e autor está relativamente mapeado pela literatura 

acadêmica, ainda que sua transmutação à administração seja mais morosa ou 

complicada, é fundamental estar atento às moralidades acionadas que conduzem a esse 

sonido, ouvindo o que eles dizem, pois esse talvez seja o caminho mais profícuo à 

identificação de formas eficazes de enfrentar esse problema. 

De forma resumida, a partir dessas elaborações é possível concluir que, em 

determinados contextos, as violências não são operadas e reconhecidas, 

necessariamente, em torno de vítima e autores, sem deixarem de ser, no entanto, lidas 

como tal. Não havendo, contudo sob tais considerações, a necessidade de 

intervenção/existência de outros mediadores, como o Estado
193

, na situação vivida por 

esses atores. Nesse sentido, observar-se-ia determinado descolamento entre violência e 
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 Assim como violência e vitimização conduz a formas de proteção na administração da violência 

doméstica, como aquelas estabelecidas na/pela Lei Maria da Penha, o mesmo se dá com os atendimentos 

diferenciados, melhor, especializados, que são conduzidos, em diferentes espaços de saúde, a partir do 

protocolo de vítima.  
192

 Considerando que a própria teoria nativa, em certo sentido, afasta-se, ou melhor, apresenta nuances em 

torno da polaridade vítima e autor, é oportuno destacar que a mulher, tornada/reconhecida não como 

vítima nessas operações, não é convertida, consequentemente, em autora ou culpada, mas como outra 

agente da situação – a sua conversão em autora ou algoz, como indiquei no capítulo 03, relaciona-se, ou 

emerge, na própria elaboração de si, considerada como indevida, ao redor da figura da vítima. 
193

 Vale destacar que a intervenção do Estado, a sua emergência em torno de tais compreensões, ainda que 

de modo intuitivo, remete claramente a figura do ―redentor‖ e ―protetor‖, dado que, ao contrário desses 

contextos em que não há vítima, sua atuação é valorizada e reconhecida como fundamental. 
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necessidade de arbítrio do Estado, dado que a íntima relação entre violência e violação 

de direitos não seria a chave interpretativa aqui. Em direção similar às compreensões de 

Gregori (1989; 1993) a partir das ―cenas‖ e ―queixas‖ trazidas em sua pesquisa, mas de 

diversos outros autores, refletindo sobre diferentes formas de violência (Benjamin, 

2013; Blázquez, 2010; Moore, 2000), a partir desse modelo de interpretação nativa, é 

possível compreendê-la não como uma retirada, um atentado ou prejuízo de direitos, 

mas como uma linguagem que, nesse caso, ainda que não recomendada ou razoável, de 

certa maneira, ―acontece‖ na vida ordinária dos sujeitos. 

 

Entre chances e riscos, vantagens e prejuízos 

 

 Se é da continuidade com a Justiça que se produz determinada legitimidade e 

autoridade à existência, às ações, ao encaminhamento dos homens ao SPH e às suas 

regras, e, por outro lado, da contraposição dessas à atuação das/nas delegacias, juizados 

e sistema prisional que se revela seu caráter benevolente, positivo, benfazejo, que 

cativaria a adesão e engajamento dos sujeitos; outras dimensões, em torno da 

justaposição, são produzidas a partir da contraposição da Lei 9.099/1995, que instituiu 

os ―Juizados Especiais Cíveis e Criminais‖, e a Lei 11.340/2006, amplamente conhecida 

como Lei Maria da Penha
194

. 

 Como indicado na introdução dessa tese, os discursos acionados em torno da 

Maria da Penha, em diversos fóruns, espaços de articulação, avaliação e debates são, em 

geral, apresentados não apenas em torno de si, mas por sua contraposição com a 9.099: 

diante da desqualificação e indicação do fracasso da 9.099, apresentavam-se as 

vantagens e o sucesso da Lei Maria da Penha. Ao mesmo tempo, os elementos positivos 

e o avanço da Maria da Penha, eram realçados na sinalização do ―fracasso‖ e na 

inaptidão da 9.099.  

Nos grupos, em geral, essa questão era tematizada a partir da problematização 

das ―cestas básicas‖ e de outras medidas alternativas previstas na 9.099; da emergência 

da prisão como uma sentença possível na LMP, bem como das pressões que as mulheres 

sofriam (poderiam sofrer) para retirarem o processo, também características da 9.099. 

Ao tratarem da ―cesta básica‖ no interior da Lei 9.099, os diferentes técnicos do SPH 
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 Seguindo os usos correntes no campo, em seu duplo sentido, da violência doméstica contra a mulher e 

onde realizei meu trabalho de campo, as tratarei, respectivamente, por sua numeração (9.099) e título (Lei 

Maria da Penha). 
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quase sempre concluíam, como resposta à pergunta que eles mesmos apresentavam –  

―de onde vinha a cesta básica que ele [o homem] tinha que pegar?‖ –, que ela se tratava 

de uma ―dupla pena‖, visto que os recursos pagos, isto é, os alimentos, tinham origem 

na própria dispensa/orçamento doméstico. Pedro, em um grupo, concluía sobre isso: ―A 

justiça ainda punia essa mulher de novo. Por que quando ela falava tá faltando comida 

aqui em casa, o marido respondia: ‗quem mandou você me denunciar? Quem mandou 

você ir na delegacia? A culpa é sua!‘ Quer dizer, imputava sobre ela um peso ainda 

maior. Então, a LMP também quebrou essa situação! Não se paga leis pecuniárias na 

LMP‖. Ainda no mesmo grupo e nessa conversa, ele continuou: ―A lei [Maria da 

Penha] também fala de prisão, da possibilidade de prisão em qualquer fase do processo. 

Começa lá no início! Quando xinga, bate... Aí você pode me perguntar: ―Pedro, eu 

tenho esse risco?‖ Sim, você tem esse risco! Mas é errôneo pensar que são as mulheres 

que nos colocam na prisão. São as nossas atitudes, são os nossos gestos‖.  

Joca, em outro grupo, inicia o debate sobre a Lei Maria da Penha contando um 

pouco sobre ela e sua história de violência, prática comum entre os técnicos, ressaltando 

que ela ―era casada com um figurão‖ e que processou o ―Estado brasileiro‖ ―em face do 

descaso do Brasil com a violência doméstica‖. Em seguida, ao iniciar a apresentação da 

9.099, é cortado por Bernardo que indaga: ―Padrinho, mas o marido dela era quem? Eu 

não cheguei a acompanhar...‖. Joca respondeu: ―Ele foi preso, mas foi solto. Ele 

recorreu várias vezes‖. E Bernardo conclui: ―Tá vendo, isso aí que tá errado!‖. 

Compósito 28 

Após os esclarecimentos que deu a Bernardo, Joca completou: A lei 9.099 trata de 

crimes com menos potencial ofensivo, isto é, crimes apenados até um ano, batidas de 

carro, acidente, crimes supostamente pequenos... Então, a violência acontecia, foi na 

época das famosas cestas básicas... O que acontecia? O sujeito agredia a companheira, 

eu tô falando da lei, não se agredia ou não agredia... o sujeito agredia e era condenado a 

pagar uma cesta básica. E muitas das vezes punia essa mulher duas vezes: ela apanhou, 

ela foi agredida, e ainda tinha que tirar do próprio patrimônio doméstico o dinheiro para 

pagar essa cesta básica. E a agressão não cessava. Ou essa pena era substituída por uma 

pena alternativa, que era capinar uma praça, pintar uma escola, uma creche, lavar o 

banheiro de uma escola pública... Isso deixava a pessoa numa situação vexatória, pois 

era comum os vizinhos passarem e comentarem: ―Bateu na mulher e agora tá capinando 

a praça‖. Aí ele chegava em casa e descontava na mulher, batia de novo e não resolvia o 

problema. Então, com o advento da Maria da Penha, isso tudo acabou! Então, uma coisa 

que era muito comum: ―Ah, a minha esposa foi lá e retirou a queixa!‖. Eu já ouvi isso 

aqui hoje... só que na Lei Maria da Penha não pode mais retirar a queixa! Só que ela ia, 

sob a administração da 9.099, retirar a queixa debaixo do chicote, porque era coagida a 

ir retirar, outras vezes até não, ia espontaneamente! Ia, mas no dia seguinte apanhava de 

novo! A Lei Maria da Penha acabou com essa questão das penas alternativas, acabou 

com essa questão das cestas básicas, acabou com essa questão de retirar a queixa... O 

que ela pode é (―Arquivar?‖, questionou completando a frase Jorge) Não... retirar as 

medidas protetivas, caso esteja tudo bem... Porque a lei não tem o intuito de separar 

ninguém, ela tem o intuito de diminuir a violência. Vou nem falar acabar, porque seria 

utópico. 
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Joca, então, faz uma longa fala explicando que, a partir de então, só é possível 

retirar/suspender as medidas protetivas, não mais o processo. Ubiratan, durante a 

discussão, ainda questiona ―e se estiver separado?‖. Joca responde que ―também entra‖. 

Cita, como exemplo, o caso de um par de pessoas que, quando casal, tiveram um filho. 

Diz que a medida permanece, que ela é possível como garantia à mulher, mas não à 

criança. Repete a sentença, quase sempre reafirmada por todos os técnicos em diversos 

encontros: ―Não existe ‗ex-pai‘, ‗ex-mãe‘ ou ‗ex-filho‘‖. Conclui seu ponto destacando 

que não é porque é garantido à ex-companheira que eles não poderão/podem estar com 

seus filhos. 

 

 Como indiquei acima, é possível identificar um processo de mútua composição 

entre as duas legislações, baseado, sobretudo, na desqualificação da 9.099 e na 

exaltação dos benefícios da LMP. Mais do que isso, no entanto, gostaria de ressaltar as 

imagens que são acionadas à execução desse objetivo, como forma de conferir 

legitimidade ao que é dito. A violência é representada como tendo lugar entre pessoas 

de origem popular, dado que a ―cesta básica‖ sai do ―patrimônio doméstico‖
195

 na 

―família‖, e a agressão era pensada de forma contínua, ela ―não cessava‖
196

;  a ―pena 

alternativa‖ produzia constrangimentos aos sujeitos e, em razão disso, conduzia a novas 

agressões (―ele chegava em casa e descontava na mulher, batia de novo e não resolvia o 

problema‖); quando ela retirava a queixa, dado que havia essa possibilidade, fazia 

―debaixo de chicote‖; quando procurava a delegacia por sua própria vontade e desejo, 

―apanhava de novo no dia seguinte‖. 

Essas imagens amplamente reconhecidas, produzidas e reproduzidas em torno da 

violência doméstica, remetem a um mesmo ideário: o agressor, espécie de ser 

ingovernável que submete sua esposa, de modo constante e contínuo, a situações de 

violência; a vítima, completamente passiva ante as ações e desejos do marido; por fim, o 

Estado que, diante dessa série de acontecimentos, desse homem ingovernável, agressor 

contumaz, e dessa mulher passiva, não produzia qualquer resposta eficaz ao dilema 

colocado.  

Contudo, há uma guinada com a criação da Lei Maria da Penha e, segundo é 

narrado ―isso tudo acabou‖. Dessa formulação, trazida a partir de João Carlos, mas 

amplamente compartilhada pelos outros técnicos do SPH, podemos apreender a 
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 É claro que é possível reconhecer salários e outros ordenados como ―patrimônio doméstico‖. Contudo, 

considerando os usos dos termos e formas de classificação correntes nos grupos, bem como o contexto 

em que esse termo é acionado, acredito que João Carlos faça referência, nesse comentário, a uma 

dimensão mais doméstica desse patrimônio doméstico, algo como a própria dispensa da casa, onde 

armazenam e guardam o próprio alimento. 
196

 Soares (1999) produz um intenso detalhamento em torno das imagens reificadas em torno da violência 

doméstica. Essas duas, a origem popular dos protagonistas e a violência continuada, são examinadas pela 

autora; além dessas, a figura do agressor contumaz, indicado na sequência, também foi alvo de análise da 

antropóloga. Alguns dos argumentos de Soares (1999) em torno dessas questões foram discutidos no 

segundo capítulo dessa tese. 
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capacidade de atuação ampla da Lei Maria da Penha, não só por suas intervenções 

jurídico-legais, administrativas, pouco detalhadas na narrativa, mas, como pano de 

fundo, por sua própria capacidade de modificar as pessoas. A LMP instaura não só 

novas formas jurídicas, mas uma espécie de novo tempo, marcado, inclusive, por 

determinada reflexividade, dado que ―a lei não tem o intuito de separar ninguém, ela 

tem o intuito de diminuir a violência. Vou nem falar acabar, porque seria utópico‖
197

. 

Compósito 29 

Joca: Por que uma lei que só beneficia as mulheres? Nós, homens, sempre 

questionamos isso... pô, os direitos não são iguais? Por que essa lei beneficia só a 

mulher? Porque elas viviam uma posição inferior, e vivem até hoje, com relação ao 

homem dentro da nossa sociedade. Em Direito, nós temos uma máxima pra você tratar 

os desiguais de uma forma desigual, aí você consegue equilíbrio. Porque se ela fosse 

tratada como é tratado o homem, o desequilíbrio ia continuar, entendeu? Então essa lei 

veio para proteger só a mulher justamente por isso. Não é que queira prender os 

homens, não é nada disso... A lei não foi criada para separar os casais, pelo contrário, a 

lei quer que a família continue com... unida, entendeu? Só que, chega uma hora que, a 

lei tem que botar a sua mão pesada para equilibrar as coisas. E a justiça vai botar ali 

aquela... a balança tem que ficar nivelada; e ela só vai ficar nivelada se a gente der o 

crédito maior, um peso maior à mulher, se não ela vai continuar desigual. Porque o 

homem fisicamente é forte – algumas vezes não, mas a maioria, a grande maioria das 

vezes é mais forte; economicamente é mais forte. Agora a mulher está no mercado de 

trabalho, está melhorando, mas ela continua com o salário inferior; ela chega em casa e 

ainda tem a terceira jornada, como se diz quando a mulher trabalha fora e chega em casa 

e ainda te que cuidar dos filhos, cuidar da casa... e o homem vai pro barzinho tomar 

cerveja. ("É uma guerreira, né?", comenta Moisés). Exato! Então o que acontece? 

Quando a mulher vai procurar, quando ela vai à delegacia e faz um registro de 

ocorrência, não necessariamente ela quer prender aquele cara e nem o fim da relação. 

Por quê? É o homem que ela escolheu para viver, é o pai dos filhos dela. Ela vai 

procurar ajuda para que aquilo pare, cesse... Porque muitas das vezes ela não tem nem 

consciência que ela pode mandar, que, com aquele ato, ela pode acabar prendendo 

aquele rapaz ("por impulso, muita das vezes é por impulso", diz Valmir). Então, 

entendeu? A lei não foi criada com esse intuito de separar os casais, de só apenar os 

homens... E essa lei é recente! 

 

Um aspecto que desejo destacar a partir desse compósito, mas que se relaciona 

aos que vieram anteriormente e aos que se seguirão, são as repetições, as formas e os 

jargões que reiteradamente são convocados como estratégias de convencimento, 

persuasão e, talvez, inculcação daquilo que se pretende comunicar. Referências como ―a 

lei não quer separar ninguém‖, ―destruir famílias‖, ―prender os homens‖, ―perseguir os 
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 Além de exemplificar o engajamento teórico-político dos técnicos na promoção de determinado 

discurso modernizante, individualizado, na direção dos participantes, revela-se também um elemento que, 

sem poder desenvolver nos limites da tese, gostaria de indicar aqui: a elaboração da Maria da Penha como 

uma espécie de ―teodiceia‖. Trata-se de uma espécie de fetichização dessa legislação, muito comum entre 

os chamados operadores do direito, militantes feministas, pesquisadores etc., que não apenas a produzem 

como o resultado de uma sucessão de avanços (DEAMs e 9.099, em geral, são as etapas anteriores), mas, 

de certo modo, conferem à mesma um tom de sacralidade, intocabilidade. Uma consequência disso, por 

exemplo, é a recusa a qualquer crítica à LMP, indicando não apenas ―seus inquestionáveis avanços‖, mas 

―o risco de perdê-la‖, que conduziria, segundo tais defensores dessa ―teodiceia‖, à desqualificação do 

―problema da violência doméstica‖ e à desproteção social às mulheres.  
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homens‖, além de elaborações em torno de ―chances‖, ―oportunidades‖, ―acordo‖ 

trazidos pela Maria da Penha, ou, ainda, a constante indicação sobre a necessidade ou 

dever de também realizar um registro de ocorrência em delegacias policiais, são 

expressões repetidas de forma reiterada como estratégia de convencimento e fixação de 

perspectiva, mas, ao mesmo tempo, constroem-se como respostas (possíveis) às 

colocações, também reiteradas, de questionamentos sobre as situações que vivenciam, a 

(falsa) denúncia realizada pelas falsas vítimas, a aceitação da mesma e o seu 

prosseguimento pelo Sistema de Justiça, os atendimentos que receberam etc. Ao longo 

dos encontros, portanto, é no embate, ou melhor, na mútua composição entre 

determinados discursos e suas repetições que os grupos se desenrolam. Se tais 

confrontações podem soar, citando uma expressão popular, como uma ―conversa de 

surdos‖, ao tomar a discussão desenvolvida em torno dos ―atos de fala‖ (Austin, 1962), 

é possível reconhecer a positividade de tais narrativas e suas repetições, como uma 

forma contínua de reelaboração de si, no caso dos homens, e do Estado, através dos 

técnicos. Umas das razões para a existência e continuidade das sociabilidades que se 

produzem nos grupos é a própria possibilidade desse trabalho continuado de elaboração 

de si, e do Estado, nessas falas constantemente repetidas e escutadas por ―ouvidos 

moucos‖. Sua eficácia não está na compreensão e convencimento do outro, mas no 

próprio ato de criar coisas, ou criar-se, ao falar.  

As imagens produzidas acerca das mulheres nesse compósito se afastam da 

postura absolutamente passiva que vimos antes, dado que há, inclusive, uma referência 

central às transformações que teriam ocorrido em uma escala temporal mais ampla, mas, 

ainda assim, remetem a certa idealização das mesmas como estratégia de defesa e 

justificação da existência da LMP. A ―guerreira‖, como indicada por Gabriel, não só 

trabalha, mas ganha menos que os homens e quando volta para casa tem uma ―terceira 

jornada‖, ao contrário dos homens que vão para o barzinho. Ela, ainda, quando realiza a 

denúncia da violência doméstica, não emerge como completamente vulnerável e 

manipulável pelo homem, mas com determinada reflexividade e agência: ela pode não 

querer prender o companheiro ou o término da relação, mas ela procura ―cessar‖ as 

violências; por fim, ela não tem intenção de ―prejudicar o homem‖, ainda que ele possa 

ser preso, isso ocorre porque ela não conhece os desdobramentos da lei, justificando, em 

seguida, por ela ser uma novidade
198

. 
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 Segue um compósito que, a partir de outro grupo, revela as mesmas elaborações: ―E a questão que 

você colocou no início, muitas vezes a gente tenta explicar isso aqui: ―ah, a minha mulher fez de 
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Ainda que por canais diferentes, a moralização das mulheres configura-se como 

mola central às elaborações produzidas em torno da defesa e da justificação da LMP, 

em um processo similar àquele estabelecido nas avaliações dos próprios casos 

singulares, quando ocorrem os diferentes encontros, entre os protagonistas e entre esses 

e o Estado, provocados pela/na administração cotidiana que gere seus processos. Isso 

permite concluir que mesmo nessa seara mais genérica e abstrata, em que se poderia 

concluir que seria mais fácil acionar valores e sentimentos universalizantes em defesa 

dos postulados preconizados pela LMP, a operacionalização também se dá através de 

processos específicos de moralização das mulheres que possibilitarão, ou não, o 

reconhecimento da qualidade e importância da legislação.  

O acionamento dessas imagens articula-se à própria concepção de vítima, 

direito, e vitimização que desenvolvi na seção anterior, construindo um caminho 

possível à indicação que ―a lei tem que botar a sua mão pesada para equilibrar as 

coisas‖. Ao mesmo tempo, tais elaborações estão fundamentalmente relacionadas ao 

repertório acionado pelos homens nas justificações que produzem em torno de tais 

situações, de si e das mulheres, como analisei no capítulo quatro dessa tese. Dialogando 

com tais observações que fiz a partir do meu trabalho de campo, mas também de acordo 

com ampla literatura dedica à violência doméstica, é possível inferir que sem a 

articulação e elaboração de uma imagem da mulher vítima ou, também é possível dizer, 

desprotegida, frágil, carente e dependente de proteção, não seria possível justificar (ao 

menos com relativa eficácia) a questão que inicia esse compósito – ―Por que uma lei 

que só beneficia as mulheres?‖ – e que, em geral, parece ser um dos focos dos 

questionamentos dos homens atendidos. Há, portanto, um substrato comum entre as 

articulações realizadas pelos homens em torno de vítima, violência e direitos, e as 

defesas dessa modalidade de ―proteção social‖ a partir de uma hipermoralização das 

mulheres. 

                                                                                                                                                                          

sacanagem‖. Agora eu vou comprar a briga delas, vou fazer o advogado do diabo! Nem sempre elas 

fazem de sacanagem. O que que acontece? Essa lei é nova, não foi ainda divulgada da forma como 

deveria ser divulgada (Humberto, ao mesmo tempo que Joca, fala: a minha ex-mulher sabe, a minha ex-

mulher sabe...). Então, ela acha que a Lei Maria da Penha é só uma pressão pro cara parar de... de... de... 

agredir, mas ela não sabe, a maioria delas não sabe a consequência que isso causa ‖ - Joca esclarecendo, 

ao mesmo tempo alguém falava ―o terror, a frustração‖. Tanto é que nós já tivemos o caso de uma lá, que 

foi lá no fórum, chorando, dizendo que ela não sabia... Não sabia, mas fez...  Agora, aonde merecia, 

primeiro, a divulgação da lei, como, deve ser divulgado corretamente; segundo, aonde ela vai primeiro 

antes de ir à justiça? DEAM, delegacia de mulheres... A DEAM tinha que, antes de fazer o registro, ―olha 

aqui, dona Maria, (Explicar a ela, alguém comenta) a senhora gostaria de fazer o registro? Isso vai 

ocasionar isso, isso, isso, isso e isso!? Explicar... Mas eles também não estão nem aí! Vai pra lá, mete a 

caneta e ponto! E a maioria delas, agora falando sério mesmo, elas não sabem dessa consequência (É, 

é...). É claro que uma ou outra sabe, mas a grande maioria não sabe‖. 
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Ainda que seja possível observar tal engajamento entre os técnicos, há, por outro 

lado, o reiterado trabalho dos homens em questionar a lei, nem tanto em seus 

fundamentos, revelando determinada difusão e aceitação de seus ideais, mas através de 

aspectos da sua aplicação, como os indicados na seção anterior. Acionam, desse modo, 

um léxico comum e amplamente difundido, através do famoso ―o problema não é a lei, 

o problema é a aplicação dela‖. Vejamos, na sequência, dois pequenos compósitos em 

que tais aspectos relacionados à LMP são questionados pelos homens, mas, ao mesmo 

tempo, é possível observar a atuação dos técnicos nas respostas a esses: 

Compósito 30 

Joca: Inácio, deixa eu te dizer, o juiz não fala aleatoriamente pra você participar, ele te 

oferece. Tá certo que muitas das vezes ele nem dá voz, mas o que que acontece se você 

diz assim: ―Não, Doutor Juiz, eu não vou aceitar isso porque eu não fiz nada e vou 

provar que não fiz nada‖? Aí, se ao final do processo você não conseguisse provar sua 

inocência... 

Débora: Aí tem uma questão, o juiz também vai perguntar: ―Por que que você não foi 

na delegacia registrar uma ocorrência contra ela?‖. Ele também vai falar! 

Inácio: Eu não fui chamado, eu não dei meu depoimento lá ao delegado. 

Joca: O depoimento, como ela deu o dela, só que ela vai primeiro, aí o que ficou 

marcado lá foi o dela. Se você não aceitasse a suspensão do processo, nessa chamada 

transação penal, você iria ter a oportunidade depois, dentro do curso do processo, de 

provar de algum modo que você tem razão, que ela mentiu. Se isso ocorresse, 

provavelmente, o juiz mandaria prendê-la. 

Débora: Eu já tive um caso aqui que eu presenciei em audiência e ele fez isso. 

Joca: Na maioria das vezes o homem não consegue provar isso. 

Celso: Se eu soubesse disso, eu tinha ido até o final, não vinha pra cá, não. Mesmo que 

eu me arrebentasse, mas eu ia provar minha inocência
199

. 

Joca: Por isso a importância disso aqui, pra numa outra relação, num outro caso, já não 

aconteça mais isso, você já sabe desse seu direito. Se ocorrer novamente com a mesma 

pessoa ou com outra pessoa: ―Não, eu não quero a suspensão condicional do processo, 

eu quero que o processo continue, porque eu sou inocente e vou provar que sou 

inocente.‖. 

 

Compósito 31 
Bernardo, na discussão do filme ―Silêncio das Inocentes‖, inicia seu questionamento a 

respeito da ―juíza do filme‖ dizendo: ―Eu não vi ela falar um momento da mulher, tá 

certo, mas não vi ela falar, um momento, porque tem mulher que é isso, tem mulher que 

é aquilo‖ [a respeito da ausência de críticas ou questionamentos ao comportamento das 

mulheres, elaboradas como vítimas, na fala da Magistrada]. Contou, por fim, que sua 

vizinha ―tacou fogo no marido e está solta‖.  

Débora: Então, aí é que tá a questão... Nós estamos falando, no momento, da Maria da 

Penha. Vamos torcer que um dia saia a Lei João de Olaria, que todo mundo fala. (―Não, 

não pode‖, corta Joca). Ela tem, nesse caso, como ela fez isso, a família dele poderia ter 

ido na delegacia e ter registrado, porque ela também não tem esse direito.  

Joca: Isso aí é tentativa de homicídio, tribunal de júri.  

Débora: Exatamente! Ele morreu, né? 

Bernardo: Não, ele tá vivo, todo queimado. 

Débora: Então ele próprio poderia ter ido na delegacia e ter registrado uma ocorrência. 

Bernardo: Ele falou que ele tava dormindo e a mulher dele foi lá e tacou fogo nele.  
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 Alguns aspectos sobre as estratégias de elaboração moral de si, como esta ―negação até as últimas 

consequências‖, foram discutidas no Capítulo 04 desta tese. 
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Jorge: Aí a gente volta dez anos atrás quando a mulher ia lá, registrava a queixa e não 

acontecia nada. Agora é o homem que vai lá e...  

Débora: Ele errou de não ter ido na delegacia e ter feito uma denúncia. Se ele foi na 

delegacia, fez uma denúncia e nada foi feito, e ela continua solta ("Porque tem mulher 

que é doente... ciúmes, negócio de ciúme...", comenta Bernardo), nós entendemos que 

isso também é erro da Justiça. Da mesma forma que tem erro da Justiça, como naqueles 

relatos que nós vimos, contra a mulher... sofreu violência e foi dado como maus tratos 

aos animais
200

, foi também um erro da Justiça. Foi maus tratos com os animais? Foi! 

Mas ele deveria ter registrado também uma ocorrência de violência doméstica. A 

mulher sofreu. Então, ali, teria que ter dois registros no caso. A Justiça também errou 

("Só defendeu o animal", conclui Bernardo). Nesse caso que você está citando, houve 

erro da Justiça, essa mulher deveria estar presa. Da mesma forma que o homem não tem 

o direito de agredir essa mulher, não justifica nenhum tipo de agressão, como aquela 

socióloga falou [alguns comentários críticos em torno da violência doméstica, sua 

"criação" e "administração", eram trazidos nesse filme]. O homem... a mulher também 

não tem o direito de agredir esse homem. 

 

A partir dessas falas, evidencia-se uma espécie de naturalização da injustiça, do 

erro e da falha cometida por atores do Sistema de Segurança e de Justiça na condução 

dos casos daqueles homens, mas, como veremos mais a frente, isto não se limita a essa 

esfera da administração pública ou aos processos a que aqueles sujeitos respondem. 

Ainda no tocante apenas às situações e denúncias de violência doméstica, chama 

atenção, em termos de naturalização, a última fala de João Carlos no primeiro 

compósito que, a partir da revelação de um equívoco, ressalta que a importância do 

serviço também está ―nisso‖, isto é, em informar aos sujeitos para que, em uma próxima 

ocasião, ―já não aconteça mais isso‖, dado que ele ―já sabe desse seu direito‖
201

. Outra 

produção interessante é a de Jorge que, a partir de um diálogo sobre as falhas e 

dificuldades na elaboração de um registro de ocorrência e no prosseguimento de 

inquéritos e investigações sobre essas, estabelece uma relação entre o que ocorria com 

as mulheres, é possível pensar, antes da LMP, e o que hoje é vivenciado pelos homens. 

As formas pelas quais se dá a naturalização dos erros revela que essa não 

implica necessariamente em desconfiança ou abandono dos expedientes e canais de 

interação/mediação social. Isto é exemplificado, por exemplo, através do repetido 

―aconselhamento‖ que revela e constitui a importância, necessidade ou mesmo dever 

dos homens realizarem as suas próprias denúncias. Em determinado nível, isso conduz a 

um duplo aspecto: 1) a desresponsabilização da administração estatal por sua falha ou 
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 Um dos casos trazidos no filme refere-se a uma mulher que foi obrigada, por seu marido, a manter 

relações sexuais com o cachorro. Ainda sobre esse caso, o documentário revela que o registro de 

ocorrência foi lavrado como ―maus tratos a animais‖, sem trazer indicações quanto à violência doméstica.  
201

 Ainda com relação a essa naturalização da exceção, lembro um compósito anterior em que Débora 

insistia que Inácio escolhesse entre suspensão condicional do processo ou pena de detenção, ignorando 

seu argumento que, por não ter cometido qualquer violência, não deveria fazer qualquer escolha restrita 

àquelas duas opções.  
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equívoco, dado que o sujeito não fez a parte dele; e 2) em razão disso, ao questionarem 

se os sujeitos fizeram a parte deles, possibilita a realização de uma interrupção e/ou 

silenciamento das narrativas produzidas por eles nos grupos, que, de certa maneira, pelo 

papel que ali desempenham, os obrigava a produzirem respostas e justificações por 

aquilo que, na verdade, não possuíam controle, informação ou mesmo competência.  

Em outro nível, os aconselhamentos à realização de denúncias também podem 

revelar a crença na ―judicialização‖ como forma de gestão e mediação dos conflitos 

vivenciados por aqueles sujeitos, sugerindo que, apesar do reconhecimento de suas 

falhas, esse é um canal tomado como legítimo para tanto. Contudo, vale destacar uma 

nuance dessa crença que desenvolverei a seguir: esse acionamento da Justiça não está 

articulado à sua atuação como garantidora de direitos, mas, pelo contrário, é 

conformado por uma visão assentada na leitura dos riscos e perigos de serem privados 

ou alienados dos mesmos. Judicializar, como muitas vezes surgia nos grupos, é uma 

maneira de ―se calçar‖, de se precaver diante de um risco eminente.  

A partir do compósito que segue, é possível não apenas sintetizar os aspectos 

debatidos acima, mas iluminar algumas conexões ainda não evidenciadas a partir das 

discussões travadas, além de indicar os desdobramentos e conclusões dessa 

argumentação: 

Compósito 32 

Pedro, como forma de explicitação do seu argumento, declara que está elaborando uma 

―caricatura‖ [de um caso de violência doméstica], ―um exemplo‖: O cara chega em 

casa, um clássico, né, esse é um clássico, muito comum de acontecer. O cara chega em 

casa, a mulher, é... atrasou lá na questão da janta, ele tá com fome... ele é meio 

machistazão. Começa a discussão, ela fala algumas coisas também, é, não muito legais 

de se ouvir, ("Meu caso", Tadeu ri e se identica com a situação) ele fica chateado e ele 

vai e agride ela ("Não, nesse caso aí...", se diferencia Tadeu). Tá, ele agrediu. Ela vai na 

delegacia e o que que ela vai falar? Ela vai falar esse contexto? ("Não", respondem os 

homens) Não. A fotografia que ela vai bater... ("Só foi agredida", alguém comenta). E 

vai falar assim: ―É... ele ficou chateado porque a janta não estava pronta‖. É verdade? É 

verdade! Ponto. Os detalhes, né? 

 

Joca complementa: E a janta não estar pronta não é motivo pra ninguém agredir... 

ninguém! Tadeu e Pedro reagem imediatamente aos comentários de Joca concordando 

(Tadeu:"Quer comer? Vai lá e faça!") Pedro retoma: Só que esse caso, nesse caso, não 

tem testemunha ali! ("É...", diz Alexandre). Não tem testemunhas... Então vai ficar 

aquela coisa entre a palavra dele e a palavra... O problema é que a fotografia que foi 

registrada foi... (Tadeu: "Foi a primeira, foi a dela..."). Foi dela... Porque, quando você 

foi ofendido ("Se você tivesse falado", Tadeu), se você tivesse ido na delegacia, feito o 

registro... Aí vamos pensar, vamos arrumar... até pode ser um caso parecido como o teu: 

o cara não querer registrar, mas o cara corre atrás e consegue registrar ("Foi o que 

aconteceu comigo", diz Tadeu). Registrei, registrei! Só que se isso for levar a... a... a 

julgamento, às audiências, vai ser um desdobramento, até provar que A é B, que B é... 

(...) Por esse, por tê-la agredido, aí não importa as motivações, o cara, bem provável, 

pelo sistema, ele tem que ser penalizado por aquele ato. E ser penalizado, nesta lei, você 

vai ser criminalizado, né? Então, não aceitar a suspensão condicional do processo, me 
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coloca em risco de, lá na frente, no término do processo, ter uma ficha criminal 

manchada. Aí, quando se oferece a suspensão condicional do processo, pô, cara, é 

vantagem!
202

 Por mais transtorno que se cause, ter que vir todo mês aqui assinar, ter que 

vir aqui durante 4 meses, né, duas vezes ao mês, por mais transtorno que isso cause, 

ainda é mais vantajoso que o transtorno maior que poooooderia ser causado lá na frente 

("Mais tarde", diz Tadeu). Já teve homens que a gente foi fazer um convite para que eles 

participassem desse trabalho e eles não aceitaram: ―Não, eu quero levar a frente, porque 

eu tenho como provar‖. Não, então ele tendo como provar, beleza! Agora, nesse caso 

que a situação ocorreu dentro de casa, e geralmente é dentro de casa, sem testemunha, aí 

a lei dá uma colher de chá para as mulheres sim, valorizando mais a palavra delas. Por 

quê? Porque historicamente a mulher vem sendo vítima de violência doméstica e 

familiar ("Ao longo do tempo", diz João Carlos), ao longo do tempo. Isso todos nós 

sabemos ("O nosso mundo é muito machista, né?", disse Tadeu)! Cada caso aqui, é um 

caso, mas como não tem testemunha, não tem como provar, então vai valorizar aquela, 

aquele lado que é mais fragilizado nesta relação. Aí, no caso, as mulheres. Entende?! 

Então a proposta de suspensão condicional do processo é uma boa! 

 

Pedro comenta com Joca o modo como o juiz tem utilizado a suspensão condicional do 

processo no município, estabelecendo uma conversa que apenas inclui os dois. Em 

seguida, ―traduz‖ seu diálogo, sobre a ―polêmica sobre aplicar ou não itens da 9.099 na 

Lei Maria da Penha‖
203

, aos demais presentes. Após a apresentação da controvérsia em 

torno da aplicação da suspensão condicional do processo, ressaltando que ela era algo 

―da 9.099‖, mas que pode ser aplicado na Lei Maria da Penha, Pedro diz que ―é muito 

bom‖ que, em Cidanópolis, em detrimento, por exemplo, do que ocorre no Rio de 

Janeiro, se recorra a esse instituto jurídico. A Lei 9.099, portanto, ―não é de toda ruim‖, 

sendo um exemplo disso o fato de possuir aspectos bons, positivos, como a suspensão 

condicional do processo. E Pedro continua: Porque, olha só, a gente olha para cada um 

de vocês aqui, eu vou dizer: eu tô vendo bandido aqui? Sabe, aquele cara... Você foi 

buscar os recursos lá, aqueles caras, eles não vem pra cá, eles não vão vir pra cá. A 

instância que lida com esse tipo de gente é outra. Aqui a gente tá trabalhando com 

quem... É com o cidadão comum mesmo, é o cidadão de bem! É o cara, pô, tá vivendo 

uma situação, um trabalhador, pai de família, mas que tá vivendo esse tipo de problema! 

("Se fosse bandido...", diz Tadeu, "não estaria aqui", completa Joca) Não estaria aqui! E 

aí, o mecanismo é justamente para poder ajudar. Aí você fala: ―A lei não funciona!‖ Pô, 

cara, isso aqui tá sendo bom nesse sentido... Eu gostaria de salientar isso! Claaaaaaaaro 

que tem um monte de brechas, claro que existem falhas, né, na aplicação, na execução, 

no tratamento, no lidar, mas também é bom ressaltar que existem mecanismos que 

também favorecem... A própria Lei Maria da Penha cria esse espaço! Por que, 

antigamente, como é que se fazia? Vamos condenar vocês a prestação de serviços à 

comunidade. Vocês reclamam de ter que estar aqui duas vezes ao mês, durante essas 

duas horas. Pô, o ar condicionado hoje não tá funcionando muito legal, não, mas tem o 

ar condicionado, o cafezinho... O que que acontece? Antigamente nós tínhamos 

prestação de serviços à comunidade. Vamos supor, um cara que trabalha de segunda a 

sábado: quando é que ele vai prestar serviço à comunidade? As sete horas semanais? 

Vários participantes respondem em uníssono: Domingo. Pedro: No dia da folga dele! O 

cara vai pintar um muro, vai pintar um meio-fio, capinar uma praça... durante seis 

meses! Calcula aí o número de horas... são sete horas semanais, o mês tem quatro 

semanas, sete vezes quatro, dá vinte e oito... Só (ênfase) em um mês, em prestação de 

serviço à comunidade, são 28 horas, em um mês apenas! Multiplica isso para seis 

meses! Aqui vocês ficam quatro meses, mas duas horas cada reunião, vocês ficam aqui 

16 horas. Os quatro meses, né, dá metade, um pouquinho mais que um mês ("Sentado 

no ar condicionado, não no sol", Francisco comenta). Pois é! Exatamente! Joca: E era 

constrangedor, né? (Francisco: "Com certeza!") Pedro: E aqui a gente tá fazendo o quê? 

Debatendo, né, discutindo mesmo, fazer as colocações, cada um defendendo o seu ponto 

de vista, num assunto que é importante, que talvez, lá fora, nós não tivéssemos a 

condição de pensar sobre esse tipo de situação. Aqui vocês estão resguardados, porque 

                                                           
202

 Sobre a dimensão dos aconselhamentos nos grupos, ver discussão estabelecida no capítulo 03 dessa 

tese. 
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 Tratei dessas questões na introdução dessa tese.  
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não existem rótulos aqui... Não tem uma placa dizendo: ali é o centro de agressores, é o 

trabalho de agressores! Não tem nada que diz isso! Vocês chegam aqui, a gente chama 

de ―senhores‖, ―por gentileza‖, não sei o quê, chamamos vocês pelo nome de vocês! 

Justamente para mostrar que esse trabalho... é circular as conversas, as ideias, a visão a 

cerca dos assuntos que nos envolvem, ele é muito melhor, ele é muito mais produtivo do 

que ficar lá, no sol, pintando uma parede, né, criando mais raiva ainda! (...) 

 

Ainda sobre a questão do cumprimento das medidas alternativas e de possíveis 

constrangimentos advindos disso, Joca destacou que ―era comum o cara pintar perto de 

casa e os vizinhos depois, vendo a cena, comentarem: ‗Olha lá, ele bateu na mulher e 

agora tá tendo que capinar a praça, tá pintando o muro da escola...‘‖. 

 

Sem me estender na retomada dos pontos trazidos nesse compósito, é importante 

ressaltar os arranjos em torno das questões relativas ao direito, às leis e àquilo que, na 

interseção entre os dois primeiros, é ―vantajoso‖ ou, de outro modo, representa um 

―risco‖. Na fala de Pedro, e nas poucas intervenções feitas, evidencia-se engajamento na 

positivação e exaltação da Lei Maria da Penha e da suspensão condicional do processo. 

Isso, como é possível notar, é mediado por uma leitura que ora se identifica e enfatiza 

um ideal do fazer de Estado, ou do fazer das leis e/ou da Justiça, em sua imperiosa 

demonstração de força, controle e coerência, ora pelo reconhecimento das suas falhas, 

problemas, daquilo que, apesar da ênfase da leitura anterior, ―acontece‖. 

As oscilações, trânsitos nesse contínuo, articulam-se em torno de um eixo 

central: ainda que possam ter tido seus diretos violados, terem sido mal atendidos, não 

terem sidos ouvidos, sejam alvos de uma denúncia falsa etc., beneficiam-se da lei e, em 

especial, da Justiça no município, dado que a suspensão condicional interdita uma série 

de desconfortos que poderiam ser (ou até provavelmente seriam) alvo, ao mesmo tempo 

em que viabiliza uma série de experiências menos ruins ou até mesmo positivas. 

Para compreender essa administração em torno do mal menor, talvez o inverso 

do ponto discutido no Capítulo 03
204

, a partir das contribuições de Lugones (2012) e 

Vianna (2002), sendo aqui operado, de outro modo, dos sujeitos para com o Estado, é 

importante ter em mente dois aspectos que fundamentam tal perspectiva e que procurei 

explorar nessa seção: 1) a naturalização da precariedade como modalidade de gestão do 

Estado (―no Brasil‖, ou ―em Cidanópolis‖), a sua constante insuficiência e 

improvisação; e 2) de modo articulado ao primeiro, a compreensão de que existe 
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 Naquele capítulo, partindo das discussões inicialmente desenvolvidas por Vianna (2012), retomadas 

por Lugones (2012) e Ferreira (2011), concluí que a administração estatal opera através do 

reconhecimento e separação entre dois planos, ‗o ideal‘ e ‗o possível‘, conduzindo a sua gestão, então, 

pela avaliação daquilo que é possível de ser feito, dos elementos que podem, como permissão e como 

possibilidade, serem incorporados e apreendidos pelos sujeitos em seus cotidianos, de modo que isso não 

implique em um completo afastamento daquilo que se planteia como ideal, o prescrito, visto que isso 

poderia demandar maiores (ou novas) intervenções estatais. 
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determinado teto/limite às possibilidades e expectativas dos seus encontros com o 

mesmo, construído a partir de uma avaliação entre o ideal/normativo e aquilo que é o 

Estado. Uma síntese de tais aspectos, deslocando-me da própria administração da 

violência doméstica, é, por exemplo, quando tratam da necessidade de ―ter sorte‖ no 

compósito que segue:  

Compósito 33 

Jorge, a partir de sua experiência, conta como funciona o café na cadeia: ―Primeiro faz 

o dos ‗grandes‘, só depois, com o pó já usado, que vai fazer o dos presos‖. Brinca, 

ainda, que o café dos ―presos comuns‖ ―é feito com água suja...‖. Por fim, comenta 

sobre a má qualidade e condições de distribuição da comida. Joca, a partir dos relatos, 

brinca dizendo que ―é reciclado!‖. Bernardo, a partir do relato de Jorge, estabelece um 

paralelo entre o modo de servir/oferecer a comida no presídio e em uma obra onde 

atuou. Joca conta de uma situação em que esfarelaram o bolo de aniversário que a mãe 

de um preso levou, ―de sacanagem‖, antes de permitir a entrada. Destacou, em sua fala, 

que nem era um preso criminal, mas administrativo: ―Estava preso por não pagamento 

de pensão‖. Jorge diz que esse é o tipo de coisa [violação de direitos nos presídios] que 

nunca vai acabar, ―que vai continuar a mesma coisa‖. Bernardo reclama que ―fica 

chateado‖ porque ―o INPS‖ dele ―tira e vai pra eles‖. Reclama, em seguida, que na hora 

que precisa o ―governo quer retrair a gente‖. Exemplificou com o mau atendimento que 

o fisioterapeuta do INSS lhe confere: ―Você não pode fazer nada, tem a placa ali, você 

não pode desacatar ele. Mas a sua vontade é levantar e apertar o pescoço dele. (...) E 

você paga, é pago. A primeira coisa que é descontada no nosso contracheque é o 

INSS...‖. Bernardo encerra reafirmando esse ponto, diz que não está pedindo favor, 

"que é um direito‖. Pedro comenta que ―enquanto cidadãos, para algumas questões 

institucionais, você precisa dar sorte... se você vai a um hospital, você precisa dar sorte 

de um médico, uma enfermeira, te atender bem... você vai na delegacia fazer um 

registro, você tem que dar sorte de um inspetor te atender bem... você vem aqui no 

Fórum, você tem que dar sorte com aquele profissional... quer dizer, então tem coisas 

que realmente precisam mudar. A sensação de que as coisas não vão mudar impera. Por 

quê? Porque realmente não está mudando. Há quanto tempo a gente ouve falar que as 

instituições lidam assim mesmo. Então a gente sofre de uma síndrome chamada de 

‗síndrome da Gabriela‘‖
205

. Pedro e Bernardo encerram concordando que ―não pode 

ser assim‖. 

 

“Tem que se calçar” 

 

Aos dois elementos indicados acima adiciono mais um que, em minha avaliação, 

compõe uma tríade que possibilita a fala de Pedro, a compreensão e a anuência dos 

homens diante da mesma: o sentimento de que, dentro daqueles arranjos e 

possibilidades que conformariam o Estado, é preciso transitar com uma inteligência 

específica que dê competência à gestão dos problemas, percalços e dificuldades 

encontradas em suas interações com a administração estatal – dado que ―ter sorte‖, 

como sabemos, não é controlável ou manejável pelos sujeitos.  

Pensando em termos de diálogos entre concepções nativas e antropológicas de 

Estado e ação, trata-se de uma espécie de leitura local da elaboração da teoria das 
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 Aquela que apregoa: ―Eu cresci assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim... Gabriela!‖. 
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margens do Estado (2004), dado que o cerne desses discursos é a compreensão de que 

este atua por aquilo que os autores daquela coletânea chamam de margens, pela 

exceção, cabendo a eles, portanto, de forma refletida, produzirem cálculos de vantagens 

e danos em sua articulação/interação com o Estado, tendo como norte dessa atuação a 

minimização de riscos ou, quando confrontados com os mesmos, a busca de um ―mal 

menor‖. 

Como adiantei páginas acima, um elemento central a essa concepção é a 

categoria ―se calçar‖. Ao longo dos grupos, sobretudo articuladas às ―formas de 

aconselhamento‖ e às ―fórmulas de compromisso‖ (Lugones, 2012), examinadas no 

capítulo três, essa noção era constantemente destacada nas sociabilidades que lá tinham 

lugar. Diante da possibilidade virtual de determinadas coisas resultarem em uma série 

de consequências danosas, dificuldades e problemas, era necessário adotar determinados 

comportamentos e precauções cuja fundamentação está menos nos próprios atos, e mais 

na necessidade de ―se calçar‖. Seguem dois compósitos em que tais aspectos se 

evidenciam: 

Compósito 34 

Januário contou que a ex-esposa foi ofendê-lo em sua casa. Ela mora em frente a ele. 

Joca recomendou: Tem que ter um jeito de comprovar que ela que fez isso, se ela for 

fazer outro registro dizendo que você tá importunando, você corre risco. Mas se ela foi 

até a sua casa e fez isso, era até viável você ir à delegacia comum e fazer o registro 

disso, pra você se calçar... [e comenta algo que havia sido dito antes:] E com relação a 

criança, se ela esconde a criança, se ela dificulta isso, você tem que entrar na justiça 

para regularizar isso (...) Você precisa se calçar e, quando ela tomar essas atitudes, você 

precisa ir à delegacia: "Tem medida protetiva e ela tá indo na minha casa me ofender‖.  

Januário: Em qualquer delegacia eu posso?  

Joca: A delegacia competente da área. Vamos imaginar que ela não foi à delegacia e 

não tem nenhuma ocorrência. Mas e se ela foi?!Tá correndo um risco grande aí. Leva 

testemunhas que você tem... (Débora: Temos que ter esses cuidados, né, gente?!). 

Januário: Ela me liga. Como fazer?  

Joca: É melhor não atender. Você mesmo evite. (Em seguida, ele recomenda que 

Januário procure alguém que faça a mediação, por causa da filha que tem com ela).  

Débora: É... porque pra te prejudicar é um pulo para ela.  

Joca: Amanhã ou depois ela pode dizer que você tá importunando, tá quebrando as 

medidas... (Débora: "Até que você leve testemunha, já tá preso... ") É...  

Thiago sugere que ele coloque o celular gravando toda vez que ela se aproximar. 

Débora sugere que ele diga, que avise – ―Estou gravando essa conversa‖ – porque aí ela 

não vai nem chegar no tom. Vai ficar preocupada, já é uma forma... Aí ela não vai 

falar". Joca pergunta sobre a guarda e, após saber que é "um acerto", um 

―entendimento‖ entre eles, diz: ―É bom regulamentar, é bom regulamentar...‖. 

 

 Compósito 35 

Joca: Deixa eu só te esclarecer alguns pontos... Você paga pensão, mas como? Você 

pega um valor que você acha viável e deposita? 

César: Isso, porque eu trabalho por conta própria, entendeu? Eu estipulei um valor mais 

ou menos, eu pago R$ 250,00 a ela, é o valor que eu deposito, eu não sei se é esse o 

valor, mais ou menos. 
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Joca: Não existe um valor pré-determinado. Você pode pegar este mesmo valor e 

procurar um advogado ou a Defensoria Pública. Aí você pode ajuizar uma ação de 

oferecimento de pensão, que aí fica regularizada a situação da pensão, entendeu? Com 

relação à visitação, é a mesma coisa. A Defensoria Pública, ou um advogado, 

dependendo da sua situação financeira para pagar os honorários, requer regularização de 

visitas – pode até ser feito cumulativamente com o oferecimento de pensão. Aí fica 

tudo, como diz aqui o nosso coordenador, ―tinta preta no papel branco‖, que é assim que 

funciona na justiça. É tudo direitinho, entendeu? É a orientação pra você e você não vai 

ter mais problema. Se esses R$ 250,00 tá dentro do teu orçamento, e se você acredita 

que esse valor vai suprir as necessidades mais imediatas da menina, você oferece a 

pensão e faz questão de frisar que você, no momento, só pode contribuir com aquilo; e 

requer também a legalização de visita. Aí você vai continuar pagando o mesmo valor, só 

que uma coisa corretinha, pra amanhã ou depois ela não dizer que não é esse ai... 

amanhã ou depois aparece ai uma ação de execução de pensão, ela vai dizer: ―Não, ele 

deposita isso aqui, mas isso não é pensão‖. Entendeu?  

César: É isso ai, porque eu trabalho com vendas, isso me prejudicou agora até em tudo, 

porque eu tava tentando agilizar meu passaporte pra eu viajar, eu não posso, agora, até 

2015 eu tenho que vir todo mês. 

Joca: Oferece a pensão oficialmente, no mesmo patamar que você paga hoje, entendeu? 

Oferece a pensão e aproveita e regulariza a visita, que aí você não vai ter problema 

nenhum. 

Débora: Quanto a você falar que você precisa viajar, isso também não te impede de 

viajar. Se você precisa viajar, você vem aqui ao cartório, informa, dá uma declaração de 

que você precisa viajar para trabalhar. (César se certifica: ―No cartório?‖) Tem que 

apresentar toda a documentação que eles vão te pedir, aí você pode viajar e depois, 

quando retornar, você vai dar continuidade a todas as assinaturas que você tá tendo aqui. 

Caso a pessoa tenha necessidade de viajar, faça, mas com informação... 

Joca: É... calçado, faz calçado, porque senão o juiz pode entender que você tá 

descumprindo, pode mandar até... (Débora confirmando: "É, fazer calçado... é... busca e 

apreensão‖). Você pode tá viajando e tá com um mandado de prisão expedido, 

entendeu? E um outro ponto que você tocou, que normalmente a gente comenta isso no 

decorrer dos grupos, a respeito da própria lei que a gente vai comentar... Não é que ela 

não queira ter tirado aquilo, ela não pode mais! A Lei Maria da Penha vedou isso, não 

existe mais tirar a queixa – nem na delegacia, nem aqui. O máximo que acontece aqui é 

a retratação no sentido de dizer eu não preciso de medida protetiva. Só isso, mas o 

processo vai pra frente... 

César: Mas eu não recebi nenhuma coisa dessa que eu tenha que ficar 500 m, 300 m... 

Joca: Então você tá tranquilo, você não tem medidas (Débora também diz que ―tá 

tranquilo‖). Mas mesmo assim você tá indo bem, porque você tá tendo a sua mãe como 

intermediária nisso (Débora confirma: "Isso... pra evitar qualquer tipo de problema‖). 

Mas você até pode ter um contato com ela, porque você não tem medida protetiva, mas 

você mesmo disse que não quer nem ver, né? (Ele confirma e Débora, falando ao 

mesmo tempo que ele e Joca, sentencia e ri: ―Melhor assim...‖). Então deixa quieto 

(conclui Joca, também com um sorrisinho).  

 

A partir desses compósitos é possível perceber quatro elementos que compõem a 

configuração que cria e dá sentido à necessidade de ―se calçar‖: 1) os sentimentos, a 

experiência profunda, de ser e estar administrado pelo Estado; 2) os dois procedimentos 

específicos que, no caso deles, evidenciam (ainda mais) tal administração; 3) a execução 

ou o reconhecimento de comportamentos considerados adequados e corretos não apenas 

(ou por) si mesmos, mas em atenção aos dois aspectos anteriores; e 4) o espectro, como 

indiquei no início desse capítulo, da existência e atuação do Estado em sua versão 

punitiva.  
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Prevista na Lei 9099/95, a suspensão condicional do processo é um instituto 

jurídico que permite, quando aplicado em situações de violência doméstica, a suspensão 

do processo, com a garantia de que a mulher receberá determinados direitos e 

proteções
206

. Por outro lado, além da participação em grupos reflexivos, o homem cujo 

processo foi suspenso deve se apresentar ao Fórum, todos os meses, para a assinatura de 

um documento que ―apenas‖ atesta a sua presença, além de ter restrita a sua 

possibilidade de se ausentar da Comarca, dado que deve notificar o juizado para tanto. 

Ao fim de 24 meses, o processo é arquivado e o sujeito não fica com qualquer registro 

na justiça. Contudo, ele não poderá recorrer ao mesmo instituto jurídico nos cinco anos 

seguintes a suspensão do processo. 

 Embora o recurso ao aprisionamento seja bem reduzido nos casos enquadrados 

na Maria da Penha, excetuados as ocorrências em flagrante (e, mesmo nessas ocasiões, 

o período da restrição é relativamente reduzido), a imagem dessa possibilidade se 

fortaleceu ao redor da lei
207

. Os homens que chegam ao grupo, seja os que foram presos 

em flagrante ou não, parecem trazer a imagem da possibilidade de prisão relativamente 

viva. Além disso, como se viu ao longo dessa tese, em seus relatos também são 

evocadas cenas de audiências em que os juízes são grosseiros ou não lhes dão a 

possibilidade de fala; sentem-se moralmente questionados, desonrados, por serem 

―tratados como se fossem bandidos, vagabundos‖; não obstante a preocupação 

continuada com o ―nome sujo‖ ou em ―ser fichado‖. Ou seja, a entrada desses homens 

no Sistema de Segurança e de Justiça é fortemente marcada por uma relação de medo e 

apreensão quanto aos possíveis desdobramentos do processo. 

 A partir deste cenário, a oferta de participação no grupo e a suspensão do 

processo, como vimos ao longo desse capítulo, emergem como ―uma chance‖. Não 

teriam que levar, diante daquelas situações que lhes pareciam desfavoráveis, o 

julgamento do processo até o fim, o risco de prisão estava afastado e, por fim, ainda 

tinham a garantia de que poderiam manter os nomes sem registro penal. Esses 
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 Ao mesmo tempo em que a Lei Maria da Penha é clara na indicação de que qualquer instituto definido 

na Lei 9.099 não deve ser aplicado em casos de violência doméstica contra a mulher, e que o STF tenha 

se manifestado em acordo com a LMP, portanto, interditando o uso de qualquer dispositivo da outra 

legislação, a suspensão condicional do processo é amplamente utilizada por diversos magistrados, tendo 

sido seu uso, inclusive, referendado pelo Fórum Nacional de Juízes dos Juizados Especializados em 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID). A respeito desse debate, ver diferentes 

capítulos em Lopes e Leite (2013). 
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 Na mesma direção do que foi discutido acima, é oportuno frisar que foi justamente essa imagem que se 

procurou produzir sobre a mesma: procurando enrijecer ―as respostas‖ para ―enfrentar‖ a ―alta 

impunidade‖ nos casos de violência doméstica, a Lei Maria da Penha trazia consigo o grande apelo das 

prisões. 
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benefícios, muitas vezes, são assim considerados pelos técnicos que realizam os grupos, 

por alguns operadores do direito e por homens que aderiram ao mesmo. O Estado, mais 

uma vez, poderia ser benevolente e oferecer essa ―oportunidade‖: outra opção à cadeia e 

como possibilidade de reflexão de si. Mais uma vez, portanto, podemos nos lembrar das 

discussões em torno do Estado em sua atuação cuidadora, da dimensão pastoral que 

discutimos acima.  

 Contudo, trazendo a dimensão das oscilações e alternâncias, a obrigação de 

comparecer mensalmente no cartório do fórum ―apenas‖ para assinar um documento, 

remete a dois aspectos estruturantes dos processos de formação do Estado: 1) a sua 

operação como autoridade capaz e legítima de fixar sujeitos e populações (Souza Lima, 

1995), o vinculando não apenas a determinado território, mas à administração de forma 

continuada; 2) as possibilidades de performance estatal ao se fazer expressamente 

presente, pelo menos uma vez ao mês, nestas idas que os homens fazem ao Fórum 

(Mitchell, 1999). E se eu não for? E se o juiz me encontra? Se me pergunta algo? E se 

eu esqueço? Esses aspectos (auto) disciplinares provocados pela presença do imaginário 

dessas visitas são constituídos, podemos crer, pela própria materialidade que o Estado 

passa a ter através dessa performance. Fórum, cartório, documento, assinatura, todo 

mês, de algum modo, também é juiz, prisão, audiência, lei, nome sujo, polícia, desonra 

etc. Através da imposição destas visitas, do documento e da assinatura, podemos sugerir 

que o Estado se produz – e se produz remetido a todas aquelas referências totalizantes e 

coerentes do ―Estado-ideia‖ – no cotidiano desses sujeitos (Abrams, 1978), operando 

através da fixação e do disciplinamento, referidos, fundamentalmente, à virtualidade da 

manifestação do ―poder soberano‖. 

Assim como estas visitas que, como uma estratégia de governo, produzem o 

Estado no cotidiano daqueles homens, a própria proibição do recurso a novas medidas 

despenalizantes em cinco anos, reforça o constructo ―Estado‖ e a experiência de ―co-

presença‖ do mesmo (Lugones, 2013)
208

. Diversas foram as situações em que, 

acompanhando grupos, ouvi dos atendidos e dos prestadores do serviço que, agora os 

homens tinham que ―ficar no sapatinho‖, ―não sair da linha‖, pois estavam com ―a corda 
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 Além do evidente governo sobre os corpos desses sujeitos, dos homens que respondem processo em 

razão da Lei Maria da Penha, podemos nos indagar a respeito de como isso também pode incutir nas 

próprias esposas/companheiras: o perigo de uma nova denúncia. O raciocínio, portanto, poderia ser o 

seguinte: da primeira vez ele (ou nós) tivemos essa ―chance‖, esse recurso – a suspensão condicional do 

processo. Contudo, se eu denunciá-lo novamente não teremos, ele irá para cadeia. Nesse sentido, o 

recurso a esse instituto pode incorrer em uma medida que, em alguma composições/configurações 

específicas, pode inibir novas denuncias ou (re)ações a possíveis situações de violência que vitimizem 

mulheres. 
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no pescoço‖. Diziam que se alguém ―tirasse onda‖ ou os provocassem, não poderiam 

―faze nada‖, que deveria ―sair pianinho‖; outros exageravam dizendo que era ―melhor 

pedir desculpas‖.  

 Outro instrumento acionado em torno de tais aspectos é a medida protetiva. 

Ainda que a defesa do seu caráter benfazejo possa parecer mais difícil, dado que a 

contraposição mais evidente seria a total liberdade de circulação, portanto, algo 

―melhor‖ que tal restrição de direito, em um dos grupos pude observar um esforço de 

Pedro em persuadir os participantes sobre o caráter benéfico para eles. Ele ressaltava 

que assim como a grade no zoológico ―protege‖ a população do leão, dado que esse 

poderia atacá-la, ela faz o mesmo com ele, visto que se ele fizesse ou tentasse algo, 

alguém, de imediato, poderia feri-lo. Nessa direção, concluía, então, que as medidas 

protetivas, por mantê-los distantes das mulheres que foram suas vítimas, não apenas as 

protegiam, mas, assim como as grades com o leão, também ―evitavam que algo de pior 

acontecesse‖. 

 Ainda que as medidas protetivas de urgência (MPU) sejam, como indiquei no 

segundo capítulo dessa tese, mais amplas que o estabelecimento de um limite de 

aproximação entre autor e vítima, as elaborações e discussões nos grupos são quase 

exclusivamente em torno desse recurso. Assim como a suspensão, esse dispositivo 

também se assenta na focalização da administração da circulação dos sujeitos, 

estabelecendo determinados limites ao tráfego dos mesmos. Além disso, chamo atenção 

para a ausência do tempo de regulamentação de vigência da mesma no texto da lei, 

como também nas decisões estabelecidas pelo juiz, conduzindo não só a determinada 

disposição territorial dos sujeitos, mas também temporal. Essa ausência do tempo de 

duração, ainda que possa parecer secundária, é fundamental em termos de 

administração, pois ela, em determinados situações, é imperativa à definição sobre a 

privação ou não da liberdade de determinados sujeitos. 

 Além dos aspectos indicados em torno da suspensão condicional do processo e 

das medidas protetivas, o que desejo destacar é o seu acionamento como um elemento 

jurídico que justifica e possibilita a prisão dos sujeitos, mas, junto com isso, a própria 

crença que seus comportamentos são, ou podem ser, vigiados e controlados tendo em 

vista confirmar a sua obediência a tais dispositivos. Compreendo, portanto, que é o 

espectro dessa dupla dimensão do fazer o Estado, o controle e fiscalização atribuída e 

performada por ele, bem como a possibilidade de recorrer à força, caso o exame anterior 

peça, que conforma aquelas sociabilidades.  
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Se o SPH, por suas atribuições e atuação, não se vincula às possibilidades de 

força ou de fiscalização do Estado, por outro lado, coopera como uma instância que, em 

seus encontros com os administrados, produz e reifica imagens que são fundamentais à 

produção do Estado e dos seus ―efeitos‖, logo, também de sua força e capacidade de 

controle. Além disso, o SPH e a sua atuação podem ser compreendidos no bojo das 

transformações que Foucault (1996; 2004) aponta com a emergência do poder 

disciplinar, dado que, nesse processo, uma série de instituições foi constituída ―em torno 

da instituição judiciária‖ com a finalidade ―de não mais punir as infrações dos 

indivíduos, mas de corrigir suas virtualidades‖ (1996, p. 86)
209

. 

―Se calçar‖, portanto, faz sentido para aqueles homens, porque há uma 

naturalização da precariedade desse Estado, mas, ao mesmo tempo, porque vivenciam, 

em certo plano, determinada suspensão, não só do processo, mas também das 

possibilidades de existir sem ser ―no sapatinho‖ – ainda que virtualmente. É a lógica do 

terror que, ao se condensar com aspectos do poder pastoral, do poder disciplinar e do 

poder soberano, organiza boa parte das dinâmicas, das sociabilidades que têm lugar nos 

grupos, sendo, portanto, o fundamento à administração daqueles sujeitos.  

                                                           
209

 ―É assim que, no século XIX, desenvolve-se, em torno da instituição judiciária e para lhe permitir 

assumir a função de controle dos indivíduos ao nível de sua periculosidade, uma gigantesca série de 

instituições que vão enquadrar os indivíduos ao longo de sua existência; instituições pedagógicas como a 

escola, psicológicas ou psiquiátricas como o hospital, o asilo, a polícia etc. Toda essa rede de um poder 

que não é judiciário deve desempenhar uma das funções que a justiça se atribui nesse momento: função 

de não mais punir as infrações dos indivíduos, mas de corrigir suas virtualidades‖ (Foucault, 1996, p. 86). 



258 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo dessa tese, procurei explorar formas de produção e atualização do 

poder que se dão e que são operadas a partir de uma instância administrativa, o SPH. Ao 

recuperar aspectos da história do SPH, busquei lançar luz sobre uma espécie de gestão 

compartilhada da violência doméstica que evidencia as porosidades presentes na 

definição do Estado e dos atores que o compõem e ao mesmo tempo ressaltar a zona 

cinzenta que, em determinados contextos, define os limites de cada instância ou poder 

que o forma. Esse foi um primeiro movimento analítico e metodológico de afastamento 

das canônicas definições de Estado. 

Através da caracterização dos profissionais que atuam nesse equipamento, do 

exame das suas trajetórias no ―mundo do cuidado‖ e das relações mantidas entre eles, 

procurei apontar a dimensão fundamentalmente afetiva e emotiva que caracteriza não 

apenas a convivência daqueles sujeitos, mas também concepções fundamentais em 

torno dessa modalidade de intervenção, suas técnicas e objetivos. O exame dessa 

―ordem afetiva‖ também foi discutido a partir das interações mantidas entre técnicos e 

homens, seja em torno dos atendimentos individuais, chamados de acolhimento, ou 

ainda como elemento constitutivo das sociabilidades que se formam em torno dos 

encontros. Tais dimensões foram observadas a partir de duas técnicas de gestão, as 

"formas de aconselhamento" e as "fórmulas de compromisso", ambas remetidas a um 

escopo mais amplo de atuação do ―poder tutelar‖.  

Além dos ―afetos‖, outra questão atravessa a tese, é o exame das formas de 

produção da legitimidade dessa administração e de suas formas de governo. Nesse 

sentido, foi imprescindível para a análise empreendida o exame dos documentos como 

artefatos etnográficos, visto que além dos seus usos instrumentais, a observação dos 

mesmos ―dentro da rotina‖ evidenciou a centralidade que assumem como produto e 

produtores de Estado. Não menos fundamental à produção da legitimidade da 

administração estatal, de seus atores e das suas técnicas, é o agenciamento conduzido 

em torno dos dispositivos jurídico-administrativos que vinculam os homens, 

operacionalizados seja a partir do medo, performado sobretudo por seu braço punitivo, 

ou pela esperança
210

, expressada por sua dimensão cuidadora. 

                                                           
210

 Em torno do ―medo‖ e da ―esperança‖ e de suas relações da produção de legitimidade e do exercício 

de poder, remeto-me às reflexões de Weber (1974b) em ―A Política como Vocação‖. 
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Por fim, a terceira questão que perpassa as reflexões desenvolvidas ao longo da 

tese refere-se aos modos de subjetivação conduzidos em torno de tais processos, 

articulados a operações e avaliações contínuas dos sujeitos em seus encontros com a 

administração estatal. Com relação a esse aspecto, foram destacados não apenas 

diferentes modalidades de cálculo e reflexividade em torno de seus atos e das formas de 

produção de si, revelando o acionamento de regimes de competência específicos, mas, 

de modo complementar, a execução de outros cálculos em torno da atuação do Estado, 

seus interesses, limites e possibilidades. A partir do espelhamento entre essas duas 

disposições, foi possível indicar uma miríade de elaborações conduzidas e condutoras 

dos sujeitos em seus encontros com a administração estatal.  

Portanto, tendo como foco principal de análise os encontros estabelecidos entre 

os técnicos e os homens, procurei apreender a demarcação de hierarquias e de diferenças 

entre esses atores, reconhecendo o lugar fundamental desempenhado por dispositivos 

jurídicos e outros artefatos de produção do Estado e das formas cotidianas de governo. 

De tais encontros e relações, procurei também apreender os modos de subjetivação que 

são operados pelos atendidos do serviço, além de aspectos dos seus discursos sobre 

gênero, família, violência e direitos. Há, no entanto, dois outros apontamentos que ainda 

que eu não possa desenvolver com a extensão pretendida, desejo noticiar aqui. 

No último capítulo, no compósito 31, uma das falas de Débora remete à 

instituição de uma lei destinada a ―proteger os homens‖, diante de uma série de enganos 

e violações que a Justiça, ou o Estado, cometeria contra eles. As sugestões em torno da 

criação da ―Lei João de Olaria‖
211

, eram amplamente presentes nos diferentes grupos. 

Na verdade, a partir de conversas estabelecidas com profissionais de diferentes serviços 

no país, tomei conhecimento que esse discurso era comum e relativamente difundido, 

revelando ressonâncias além do SPH. Há, nessa sugestão, na sua incorporação ou ainda 

em sua consideração como algo que faz sentido, a indicação de uma série de aspectos 

discutidos nessa tese, mas, ao mesmo tempo, de possíveis desdobramentos dos mesmos. 

Como procurei indicar quando discutia as apreensões e discursos em torno da 

Lei Maria da Penha, a tônica dos homens está no questionamento dos modos como essa 

legislação é aplicada, e aos ―direitos especiais‖ que, para eles, são conferidos através 

dela ―apenas às mulheres‖. Chamo atenção, em primeiro lugar, que a resposta, ou 

solução, a uma avaliação crítica do modo de atuação do Estado se dá pela reafirmação 
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 Jogo de palavras que envolvia os nomes, Maria e João, e os dois bairros contíguos situados na Zona 

Leopoldina da cidade do Rio de Janeiro, Penha e Olaria. 
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do mesmo. Há uma lei, a Maria da Penha, que ―funciona contra nós‖, ―que não nos 

ouve‖, ―que faz tudo por elas‖. Ante a leitura da gestão do mal menor, que indiquei no 

capítulo anterior, mais do que questionar esse próprio instrumento, dado que ―o Estado 

é assim‖, o caminho a ser adotado pelos homens, assim como ―as mulheres‖ teriam 

feito, seria o de conseguir uma forma de também ―se proteger‖. 

Está presente, portanto, a percepção compartilhada do Estado como algo 

incompleto, cuja atuação é percebida sobretudo através das suas falhas e daquilo que 

seria ―o possível‖, cabendo aos homens transitar com o cuidado de evitar ter problemas. 

Mas, além disso, emergem também e de maneira muito forte, sentimentos e elaborações 

em torno do reconhecimento e garantia de direitos em uma ordem em que estes são 

escassos, reduzidos e, de certa maneira, operados através de uma lógica excludente.   

A indicação da ―Lei João de Olaria‖, em sua virtualidade, remete a determinadas 

concepções de que o reconhecimento e a garantia de direitos se dão através da metáfora 

do ―cobertor curto‖: se você puxar de um lado, faltará de outro. Logo, reconhecer os 

direitos de uns, no caso ―das mulheres‖, implicaria na retirada dos de outros, os homens. 

Os direitos, sob tal perspectiva, construídos e vivenciados como um conjunto de bens e 

artefatos escassos e excludentes, adquirem forma e força no interior de uma ordem 

neoliberal. 

Esses sujeitos, homens de camada popular, em sua grande maioria, negros, 

moradores da periferia, com baixa escolaridade, vivenciam, em seus cotidianos, 

independentemente da violência doméstica e da administração estatal ante a mesma, 

uma série de violações de direitos fundamentais em seus encontros com o Estado, mas 

também com outras instâncias de poder situadas sobre eles. Nesse cenário, a emergência 

de direitos que, sob determinadas elaborações, são tomados como mais uma expressão 

contra eles, ao invés de assumir o papel preventivo e educativo esperado, são vividos 

como mais uma modalidade de opressão sobre eles, resultando, em determinado 

sentido, a produção de resistências. 

Não faço essas considerações como plataforma de justificação ou de redução de 

responsabilidades em torno das violências de que esses homens são responsáveis e 

protagonistas. Do mesmo modo, seria ingênuo não reconhecer que tais resistências, 

evidentemente, ganham forma e, de certa maneira, legitimidade, em um esteio 

conformado pelo machismo e pela desqualificação das mulheres e das suas lutas, 

inclusive no plano político.  O que quero dizer com isso, na verdade, é que para o 

aprofundamento ou melhor compreensão a respeito dos limites ou dificuldades à 
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―cidadanização‖ em torno dessa pauta, é preciso reconhecer que os desafios não se 

encontram apenas no machismo e na misoginia, mas na própria operação do aparato 

estatal, em sua administração pela precariedade, e, por fim, no ordenamento e governo 

de uma lógica neoliberal que, assentada na compreensão e elaboração dos direitos em 

torno da  escassez, engloba tais reconhecimentos e garantias sob o império da 

competição e do ―salve-se quem puder‖.  

Além disso, apesar de não ter sido discutido sob tais termos nessa tese, acredito 

que tenham permanecido como uma presença constante nos capítulos as semelhanças e 

aproximações entre as formas de ―assujeitamento‖ experimentadas por técnicos e 

atendidos. Ao longo, sobretudo, do primeiro capítulo, mas também em outras partes 

desse trabalho, procurei destacar que na produção dos fazeres do SPH, uma variedade 

de situações compostas em torno da ―precariedade‖ e da produção de hierarquias 

emergem na relação dos próprios técnicos com a administração que, em outras 

circunstâncias, eles perfomatizavam. 

Uma breve síntese das questões trazidas em torno desses aspectos pode ser 

indicada através: 1) a suspensão e instabilidade vivenciadas não apenas em torno das 

ações, da existência e das possibilidades do serviço, mas, do mesmo modo, em torno 

dos seus contratos e vínculos de trabalho; 2) a existência de um espectro de poder cuja 

atuação é, ao mesmo tempo, imprevisível e constante, conformando a necessidade de 

performatização de determinada exemplaridade em seus fazeres, pois, retomando o item 

anterior, seus vínculos são fundamentalmente frágeis; e 3) os seus fazeres são 

permeados através de um encontro constante com a ―precariedade‖ que institui o 

Estado, sobretudo em periferias como Cidanópolis, sendo uma condição às suas 

atuações conduzir-se a partir ou através dela, o que, como consequência, impõe, ou 

provoca, que os sujeitos operem com umas série de arranjos e improvisações no intuito 

de garantir as performances e vínculos indicados nos itens anteriores.  

Do mesmo modo como compreendi que a ―precariedade‖ da administração 

estatal constitui um dos elementos através do qual emerge aquela forma de gestão e 

controle assentada em uma espécie de acordo tácito entre o Estado e os homens, aqui 

também devo procurar observar as positividades que emergem em torno dos arranjos e 

falhas presentes no encontro dessa administração com os técnicos.  

Na relação entre Estado e homens argumentei que, tendo como referência uma 

relação entre plausibilidade e possibilidade, a administração não se engajaria na busca 

da produção ou reconhecimento das relações e modelos ideais, mas, na verdade, se 
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orientaria em torno de acomodações ao mesmo, demandando, na verdade, que os 

sujeitos ―apenas‖ revelem determinadas competências discursivas e, além disso, não lhe 

demandassem novas intervenções. Como indiquei, tais operações são elaboradas a partir 

da avaliação de duas (in) capacidades: as da administração em controlar e atuar diante 

do ―problema da violência da violência doméstica‖ e a dos homens em conduzirem-se 

em torno dos modelos de família e relações afetivas que conformam o reconhecimento e 

a emergência daquele problema. 

Essa leitura em torno dos homens, acredito, pode ser atualizada ao observarmos 

a atuação daqueles profissionais. Dada a sua incapacidade de oferecer os instrumentos e 

condições razoáveis de trabalho àqueles profissionais, além de não dispor dos meios de 

controle, orientação e fiscalização em torno das suas atuações, a administração estatal, 

na relação com eles, também opera através da avaliação daquilo que é ―o possível‖. É 

assim que, por exemplo, muitos aspectos da atuação dos técnicos, que ao longo dessa 

tese não foram alvo de avaliação ou crítica, devem ser observados. 

Os profissionais, diante das condições que lhes são ofertadas pela administração, 

ou da precariedade que caracteriza tal cotidiano, conduzem seus trabalhos com arranjos 

e acertos possíveis, entre si, com os homens e na interação com outros atores. Os 

mesmos processos, como indiquei ao longo da tese e retomei acima, é conduzido pelos 

homens. O Estado, diante da precariedade que o define, conduz-se, articula-se e produz-

se em torno do seu possível, o possível dos técnicos e também o dos homens. Diante de 

uma administração dos possíveis, conduzida em torno de arranjos e acomodações do 

possível, têm-se o Estado, os técnicos e os homens possíveis.  
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