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A palavra é capaz de registrar as fases transitórias 
mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais 

(Volochinov, 1929). 
 
 

No processo de desconstrução da mitologia da 
estrutura opressora a palavra tem um papel 

fundamental. Não a palavra como um meio para o 
diálogo, mas sim como práxis, ou seja, como fruto 

da ação e da reflexão humana. A palavra tem o 
papel de pronunciar o mundo, de problematizá-lo, 

de modificá-lo 
(Freire, 2005). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

O modo como o gênero discursivo sessão de grupo socioeducativo se 
articula com os processos de (re)construção de masculinidades é o tema 
desta pesquisa, que focaliza um grupo socioeducativo para homens 
autores de violências contra a mulher, localizado em uma cidade do Sul 
do Brasil e vinculado às políticas públicas de assistência social do 
município e ao poder judiciário local. O estudo objetiva analisar de que 
forma o gênero discursivo sessão de grupo socioeducativo opera na 
(re)configuração de masculinidades. Para tanto, elenca como 
embasamento teórico aportes sociológicos sobre masculinidades 
(CONNELL, 2003; CONNELL; MESSERSCHIMIDT, 2013; 
NOLASCO, 1993; KIMMELL, 1998 entre outros), sobre as 
transformações da intimidade na modernidade tardia (GIDDENS, 1993; 
2002) e sobre a relação entre modelos de masculinidade historicamente 
legitimados e a violência (BOURDIEU, 2010; CHAUÍ, 1985; 
WELZER-LANG, 2001 entre outros). Além disso, a análise mobiliza 
como categorias centrais os instrumentos teórico-metodológicos 
advindos da Análise Crítica de Gêneros (BAKHTIN, 2003; BONINI, 
2004; 2007; 2010; 2011; 2013; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 
1999; FAIRCLOUGH, 2001; 2003; MEDIVÉDEV, 2016; 
VOLOCHINOV, 2014 entre outros). Metodologicamente, a pesquisa é 
uma análise qualitativa e crítica, que mobiliza instrumentos etnográficos 
(observação participante, notas de campo, gravações em áudio entre 
outros) (MASON, 1998; ERICKSON, 1988) e elege como dado central 
de análise as transcrições de 12 sessões do grupo, com cerca de 1h30min 
de duração cada uma, geradas ao longo de doze meses de pesquisa de 
campo. A análise dos dados aponta que o grupo se relaciona com uma 
rede de práticas, sobretudo com práticas da esfera jurídica, cujos 
discursos são reverberados na sessão, implicando disputas acerca de 
identidades e masculinidades possíveis. Especificamente, disputam-se 
os discursos que constroem masculinidades vinculadas ao “homem 
trabalhador” e ao “criminoso”. Além disso, os processos de construção 
de masculinidades são marcados por embates acerca do horizonte 
temático da sessão de grupo, momento em que há participantes que 
reconhecem a necessidade de mudanças nas relações de gêneros 
pautadas na violência e outros que dissimulam essa necessidade. A 
natureza aberta do grupo, ou seja, o fato de participarem dele tanto 
homens encaminhados pela Justiça quanto homens que frequentam de 
modo voluntário, mostrou-se um aspecto positivo da estruturação 
composicional do gênero sessão e da arquitônica dessa prática, cujas 



 

 

implicações sobre masculinidades figuram processos conflituosos de 
ressignificação de violências. Este aspecto implica embates gerativos de 
horizontes axiológicos que contribuem para a legitimação de aspectos 
convergentes a masculinidades alternativas, principalmente no que tange 
a práticas de divisão do trabalho, manejo emocional e reconhecimento 
de violências simbólicas. 
 
 
Palavras-chave: Masculinidades. Gênero social. Gêneros do discurso. 
Violência contra a mulher. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis focuses on a socio - educational group practice for men who 
are authors of violence against women. This group has existed since 
2004, in a city in the South of Brazil. It is linked to municipal public 
policies of social assistance and to the judiciary. This policy is part of 
the broader context of combating gender-based violence, especially in 
marital relations. Broadly speaking, this thesis investigates how the 
discursive genre group session articulates with the processes of 
(re)construction of masculinities. For such purposes, hence, Sociological 
studies on masculinities (CONNELL, 2003, CONNELL; 
MESSERSCHIMIDT, 2013; NOLASCO, 1993, KIMMELL, 1998); on 
transformations of intimacy in late modernity (GIDDENS, 1993; 2002) 
and on relations between models of historically legitimized masculinity 
and violence (BOURDIEU, 2010; CHAUÍ, 1984; WELZER-LANG, 
2001 among others) base this research. In addition, the analysis 
mobilizes as central categories, which made the relations under scrutiny 
intelligible, the theoretical-methodological tools derived from the 
Critical Genres Analysis (BAKHTIN, 2003; BONINI, 2004, 2007, 
2010,  2011; 2013, CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; 
FAIRCLOUGH, 2001; 2003; MEDIVÉDEV, 2016; VOLOCHÍNOV, 
2014 among others). Methodologically, this research is a qualitative and 
critical analysis, which impulses ethnographic instruments (participant 
observation, field notes, audio recordings, to mention a few) and selects 
the transcripts of 12 sessions of the group, each lasting around 1h30min 
, and taped over the twelve months of field research. The analysis of the 
data indicates that the group is related to a network of practices, mainly 
with legal sphere practices, whose speeches reverberated in the session, 
implying disputes about possible masculinities and identities. 
Specifically, the discourses that construct masculinities in relation to  
“working man” and  “criminal man” are disputed. Furthermore, the 
processes of constructing masculinities are marked by discussion 
conflicts about the thematic horizon of the group session, when some 
participants recognize the need for changes in gender relations based on 
violence while  others deny this need. The open nature of the group, that 
is, the participation of both men sent by Justice and men who attend 
voluntarily, was a positive aspect of the compositional structuring of this 
genre, whose implications on masculinities are conflicting processes of 
re-signification of violence. This aspect implies generative clashes of 



 

 

axiological horizons that contribute to the legitimacy of aspects 
converging to alternative masculinities, mainly in what concerns 
practices of division of labor, emotional management and recognitions 
of symbolic violence. 

 
 

Keywords: Masculinities. Gender. Genres. Violence against women. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A violência pode ser entendida como uma determinada 
configuração de relações de forças, tanto em termos de classes sociais 
quanto em termos interpessoais (CHAUÍ, 1985). Ela não figura apenas 
nas ações cujos efeitos são marcas corporais e sangue. Para além disso, a 
violência se inscreve nas formas de dominação mais corriqueiras das 
práticas cotidianas (BOURDIEU, 2010). Algumas vezes, não sendo 
percebida enquanto tal pelos que a exercem (BOURDIEU, 2010; 
KIMMELL, 1998) e nem mesmo pelos que lhe são tomados como alvo 
(BOURDIEU, 2010), a violência como dominação aparece nas 
denúncias certeiras dos “problemas que não têm nome” (FRIEDMAN, 
1971). 

Segundo Chauí (1985), esse fenômeno implica especificamente 
a transformação de assimetrias que constituem o corpo social em 
desigualdades que se estruturam em relações de dominação, exploração 
e opressão (CHAUÍ, 1985; BOURDIEU, 2010). Ele pressupõe a 
transformação do outro em objeto1, na negação de seu estatuto de 
sujeito. Ainda, a violência não é uma transgressão de normas, mas se 
inscreve, inclusive, pelas normas (BOURDIEU, 2010; HAROCHE, 
2013). Em grande medida, ela “está na ordem das coisas” (BOURDIEU, 
2010), na “habitualidade” (VIRGILI, 2013), na “naturalização” 
(FAIRCLOUGH, 2001; 2003) de práticas sociais de dominação, e esta é 
a forma perfeita de seu funcionamento (CHAUÍ, 1985; FAIRCLOUGH, 
2001). 

As masculinidades – entendidas tanto como “configurações 
históricas de práticas estruturadas pelas relações de gênero2 [social]” 

                                                           
1É importante entender que o fato de a dominação implicar ação de silenciar o 
outro não significa que o outro se torne, de fato, um objeto, uma vez que esse 
“silenciamento” nunca é dado como certo, ou seja, está sempre sendo 
(des)legitimado (porque essa é uma relação de hegemonia). A dominação 
implica sempre luta. 
2 Conforme será possível compreender a partir da discussão empreendida nos 
capítulos desta tese, o termo “gênero discursivo” tomado como central na 
análise aqui empreendida não equivale ao termo “gênero [social]” como “forma 
de significar as relações de poder,” “forma primeira de significar as relações 
sexuais” (SCOOT, 1989), ou ainda, como formas “de perfomances identitárias”. 
Em outras palavras, trata-se de vocábulos homônimos, motivo pelo qual 
buscaremos marcar suas diferenças semânticas por meio de adjetivações como 
“gênero discursivo” e “gênero social”. Nesse caso, o primeiro se trata de um 
conceito dos estudos linguísticos que dá conta das formas relativamente 
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(CONNEL, 2003, p. 72) quanto como modelos que agem sobre essas 
configurações, isto é, a masculinidade hegemônica (CONNELL; 
MESSERSCHIMIDT, 2013) – se articulam historicamente com a 
violência, uma vez que os padrões de “hombridade” valorizados ao 
longo da história conhecida se pautam substancialmente em relações de 
dominação. Dominação de “grandes homens” (WELZER-LANG, 2001) 
tanto sobre as mulheres quanto sobre outros homens (BOURDIEU, 
2010; CONNELL; MESSERSCHIMIDT, 2013; KIMMELL, 1998 
WELZER-LANG, 2001). No contexto dessas dinâmicas, no entanto, há 
sempre pontos de abertura que, historicamente, circundam os processos 
de mudanças sociais em diferentes – e articulados – níveis (globais e 
locais, subjetivos e objetivos) (CONNELL; MESSERSCHIMIDT, 2013; 
GIDDENS, 1993; 2002). É em relação a essa dinâmica que a linguagem 
emerge, nesta pesquisa, enquanto um aspecto substancial. 

Embora a linguagem não seja um elemento que esgote a noção 
de práticas sociais, é um ponto constitutivo destas práticas 
(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2001; 
2003). Especificamente, ela é tanto material da vida interior, da 
consciência, quanto o modo mais puro e sensível das relações sociais 
(VOLOCHINOV, 2014).  Ela “pode gerar a variação, ter efeitos 
seletivos e contribuir para a retenção diferencial e/ou para a 
institucionalização de fenômenos sociais” (FAIRCLOUGH; JESSOP; 
SAYER, 2016, p. 55). 

Enunciados concretos podem “começar guerras ou contribuir 
para mudanças na educação ou para mudanças nas relações industriais e 
muitas outras” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 08). É a partir da interpretação 
ou simples recursão de enunciados (orais, escritos, visuais, etc.) que 
agimos, ainda que nessa ação estejam envolvidos, de forma dialética, 
outros aspectos como ações materiais, relações interpessoais e crenças; 
sendo esses, no entanto, aliás, também constituídos pela semiose 
(VOLOCHINOV, 2014). 

Na realização das práticas, a linguagem só existe por meio de 
enunciados concretos, que são históricos, estando sempre em construção 
e possuindo, por isso, uma estabilidade relativa. Tais enunciados são 
nomeados de gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003; VOLOCHINOV, 

                                                                                                                           
estabilizadas de enunciados (BAKHTIN, 2003), enquanto o segundo advém dos 
estudos de gênero nos sentidos que o termo assume conforme apresentamos 
anteriormente. Além das marcações adjetivas, apelamos à leitura proficiente do 
leitor que compreenderá, via contexto de discussão de cada um dos capítulos e 
seções desta tese, que sentido para o termo se está sendo agenciando. 
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2014) e são entendidos aqui como uma unidade que tipifica 
historicamente modos de acabamento da realidade (temas) e modos de 
relações sociais e agenciamento sígnico (estrutura estilístico-
composicional) (BAKHTIN, 2003; BONINI, 2004; FAIRCLOUGH, 
2001; MEDIVÉDEV, 2016; VOLOCHINOV, 2014). Nesse sentido, a 
linguagem se relaciona de perto com as dinâmicas de (re)configuração 
de masculinidades e violências – e do próprio mundo – uma vez que os 
constitui de dentro. 

Considerando os apontamentos acima, a presente pesquisa elege 
como objeto de investigação uma prática social, cujo escopo é a 
reconfiguração de masculinidades com fins de contribuir socialmente 
para a superação de diferentes formas de violências de gênero social 
(especialmente no âmbito conjugal) por meio de atividades centralmente 
articulas a partir de enunciados concretos.  Essa prática é o grupo 
socioeducativo para homens autores de violência contra a mulher. 
Especificamente, o grupo sobre o qual nos debruçamos existe desde 
2004, no Sul do Brasil, e é vinculado às políticas públicas municipais de 
assistência social – aspecto que emerge como produtivo para reflexões 
acerca da incorporação por instituições sociais dos discursos sobre 
relações de gênero social e sobre a violência de gênero. 

Esse grupo se estrutura em sessões quinzenais, de aproximadamente 
1h30 cada, das quais participam homens que tenham em algum 
momento de suas vidas protagonizado atos de violência contra a mulher, 
tipificados pela legislação, especialmente a violência física no âmbito 
conjugal. 

O grupo, ainda, se articula com as ações da esfera judiciária, na 
medida em que, desde 2014, recebe sujeitos que tenham sido 
condenados pelos crimes de violência contra a mulher ou que estejam 
em cumprimento de medida protetiva, sendo todas essas ações 
amparadas pela Lei 11.340/2006. Nesse caso, as sessões são vinculadas 
ao cumprimento das ordens judiciais. No entanto, sendo caracterizado 
como um grupo “aberto”, participam ainda das sessões, de modo 
voluntário, indivíduos que não passaram pelo sistema judiciário, embora 
tenham protagonizado também situações de violência contra a mulher. 
Em termos metodológicos, o grupo se organiza por meio de atividades 
de discussão sobre questões de gênero social fomentadas principalmente 
pela leitura de textos de diversos tipos e esferas (documentários, 
notícias, legislação, ditados populares, filmes etc.). 

Grupos semelhantes a esse têm sido alvo de pesquisas tanto no 
Brasil quanto no exterior. Em termos históricos, eles remontam à década 
de 70, no auge da segunda onda do feminismo norte-americano e têm 
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sido documentados como presentes no Brasil desde os anos 90 
(ANTEZANA, 2012; LIMA; BÜCHELI, 2011; MANITA, 2008; 
TONELI et al, 2010; VELOSO; NATIVIDADE, 2013). A emergência 
desse tipo de prática está vinculada em grande medida às complexidades 
da questão da violência de gênero apontadas por cada vez mais 
pesquisadores (GREGORI, 1989; MEDRADO, 2009; SAFFIOTI, 2001; 
SCOTT, 1989) no sentido de i) considerar os aspectos semióticos 
envolvidos nas relações de dominação masculina e de ii) repensar os 
sujeitos que protagonizam essas situações, sendo historicamente 
construídos como  “o inimigo”, o “homem violento”, “o monstro”e  “a 
vítima” passiva (GREGORI, 1989; MEDRADO, 2009; WELZER-
LANG, 2001). 

Os estudos que se debruçam sobre essa prática, no Brasil, 
compreendem várias áreas de conhecimento, sobretudo os campos da 
Medicina (PAZO, 2013), Saúde Pública (MISTURA, 2015), Psicologia 
(PRATES, 2013; BEIRAS; CANTERA, 2012), Sociologia (SANTOS, 
2012; BORTOLI, 2013) e Antropologia (SANTOS, 2013), para citar 
alguns trabalhos. 

Tais pesquisas têm se concentrado, sobretudo, na análise das 
narrativas que emergem desse contexto, ou de entrevistas com os 
participantes desses grupos. O foco dessas pesquisas tem sido a fala dos 
sujeitos que praticaram o ato de violência, buscando entender como 
estes dão sentido ao ato praticado e como se veem diante da abordagem 
institucional punitiva. Nesse viés, a pesquisa de Bortoli (2013), por 
exemplo, realizada com um grupo de homens também numa cidade do 
Sul do Brasil, mostra que esses sujeitos não reconhecem como crime o 
ato pelo qual foram acusados e/ou condenados. 

Por outro lado, a pesquisa de Mistura (2015), por exemplo, 
identificou no contexto de grupos desse tipo na região sudeste, 
mudanças discursivas em relação às concepções sobre violência contra a 
mulher, inicialmente entendida somente como agressões físicas graves. 
Além disso, o autor percebeu novos posicionamentos desses sujeitos 
frente aos conflitos afetivo-conjugais e de gênero social: conflitos que 
eram naturalizados passaram a ser entendidos como marcadores da 
ocorrência de violência em potencial. Por fim, o estudioso mostrou que 
o grupo era visto por seus participantes como um contexto em que se 
tornava possível a identificação de estratégias pessoais para prevenir 
situações de violência com as mesmas ou com novas companheiras. 

Essas colocações me instigaram a entender, então, que práticas 
discursivas estão envolvidas nesses grupos que possibilitariam 
mudanças no discurso e na rede de práticas nas quais esses sujeitos 
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autores de violência se engajam, ou seja, como – na prática – a 
linguagem figura como forma de ressignificação de masculinidades. 
Nesse ponto, então, é que a configuração da prática do grupo emerge 
como contexto rico para a pesquisa social em linguagem, sobretudo no 
que se refere aos estudos de gênero discursivo entendido como parte 
constitutiva das práticas sociais, conforme apontado anteriormente. 
Assim, nesta pesquisa busco responder centralmente a seguinte questão: 
Sendo o grupo socioeducativo uma prática essencialmente de 
semiose,  como o gênero discursivo sessão de grupo e as práticas e 
linguagem que nele se realizam  põem em cena uma ressignificação 
de masculinidades? Para responder tal questão, elejo a perspectiva 
qualitativa de análise (MASON, 1998), mobilizando instrumentos da 
pesquisa etnográfica (ERICKSON, 1988), e acompanho, durante doze 
meses, as sessões do grupo em pauta, gravando tais encontros em áudio, 
transcrevendo essas gravações e realizando anotações de campo. Como 
arcabouço teórico-metodológico, retomo as discussões acerca das 
masculinidades e da dominação masculina (BOURDIEU, 2010; 
CONNELL, 2003; CONNEL; MESSERSCHIMIDT, 2013; KIMMELL, 
1998 WELZER-LANG, 2001 entre outros) e também discussões que 
relacionam linguagem e prática social, neste último caso, notadamente 
os estudos em Análise Crítica de Gênero (BAKHTIN, 2003; BONINI, 
2004; 2007; 2010; 2011; 2013; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 
1999; FAIRCLOUGH, 2001; 2003; FAIRCLOUGH; JESSOP; SAYER, 
2016; MEDIVÉDEV, 2016; VOLOCHINOV, 2014 entre outros). 
Atrelados à questão de pesquisa, proponho os seguintes objetivos: 
 
Objetivo geral: 
 
Analisar de que forma o gênero discursivo sessão de grupo 
socioeducativo opera na (re)configuração de masculinidades. 
 
Objetivos específicos: 
 

a) entender  quais gêneros estão mais centralmente  
envolvidos na realização da prática do grupo 
socioeducativo em relação à rede de práticas da qual o 
grupo participa; 

b) depreender que masculinidades emergem no 
funcionamento do gênero sessão de grupo socioeducativo e 
no funcionamento dos demais gêneros discursivos 
envolvidos na prática em questão; 
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c) analisar como se dá o processo de embates de posições 
axiológicas em termos de masculinidades ao longo das 
sessões do grupo e em sua relação com a emergência de 
mudanças sociais. 

 
Para dar conta dos objetivos especificados acima, a partir daqui esta 

tese se organiza textualmente da seguinte forma: no capítulo 2, serão 
apresentados e discutidos os conceitos de masculinidades e 
masculinidade hegemônica, bem como a relação destes com a 
dominação masculina via/enquanto múltiplas formas de violência. De 
maneira geral, busco mostrar como as masculinidades são 
intrinsecamente históricas e abertas a mudanças. Também empreendo 
uma discussão no sentido de levantar os aspectos sócio-históricos da 
constituição de modelos de masculinidades globais e locais no âmbito 
do que se convencionou nomear modernidade tardia e sua relação com 
as manutenções e deslocamentos na/da dominação masculina. 

No capítulo 3, apresento a perspectiva teórica da Análise Crítica de 
Gêneros, demonstrando o modo como a linguagem constitui as práticas 
sociais e se configura num ponto nodal para mudanças. Além disso, 
descrevo como as identidades (e a masculinidade), enquanto narrativas 
de si, se relacionam com as práticas sociais nesse contexto sócio--
histórico. Por fim, apresento o conceito de gêneros do discurso como 
instância realizadora das práticas sociais e das identidades, ponto central 
para a análise do objeto sobre o qual esta pesquisa se debruça, a saber, o 
gênero discursivo sessão de grupo socioeducativo e sua relação com as 
masculinidades. 

No capítulo 4, apresento o percurso metodológico da pesquisa. 
Assim, descrevo o tipo de pesquisa, o contexto de geração e o 
procedimento de análise dos dados. Também nesse capítulo apresento 
mais detalhadamente o grupo socioeducativo bem como os participantes 
da pesquisa. 

No capítulo 5, discuto a conjuntura sócio-histórica das práticas de 
intervenção nas relações de gêneros sociais, principalmente no âmbito 
de discussão das políticas de combate à violência de gênero contra a 
mulher. Assim, contextualizo a emergência histórica dos grupos de 
atendimento a homens autores de violência. 

O capítulo 6 se debruça sobre a cadeia de gêneros que constitui a 
rede de práticas sociais da qual a prática do grupo em análise faz parte. 
Assim, analiso o modo como o grupo e seus participantes são 
discursivizados nos gêneros das esferas jurídica e assistencial, que 
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compõem essa rede. Além disso, discuto as reenunciações dessa cadeia 
no âmbito da sessão do grupo. 

No capítulo 7, focalizo a sessão de grupo socioeducativo como 
gênero central na realização da prática do grupo. Assim, discuto suas 
dimensões constitutivas em relação às masculinidades que emergem 
dessas dinâmicas enunciativas. Notadamente, abordo seu horizonte 
temático e o modo como esse é disputado entre participantes e 
facilitadores. Nesse sentido, apresento a análise de um recorte que 
ilustra aspectos recorrentes ao longo das outras sessões. Apresento 
também neste capítulo a configuração estilístico-composicional do 
gênero discursivo em pauta e o modo como esta é co-construída pelos 
participantes e facilitadores. Nesse sentido, analiso mais detidamente 
dois recortes dos dados que ilustram o modo como outros gêneros são 
agenciados na sessão e compõem sua estruturação. Tal análise é 
articulada à discussão de como os aspectos genéricos se relacionam com 
a ressignificação de masculinidades e violências. 

No capítulo 8, a análise recai sobre duas dimensões que se 
mostraram significativas ao longo do estudo em termos de 
ressignificação de masculinidade e violências. Assim, mostro i) o modo 
como aspectos de masculinidades historicamente não hegemônicas, 
nesse contexto, são legitimadas na voz dos próprios participantes e ii) a 
emergência de resignificações acerca de violência contra a mulher. Por 
fim, o capítulo 9 tece as considerações finais do trabalho, além das suas 
contribuições, limitações e encaminhamentos. 
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2 DOMINAÇÃO, MASCULINIDADES E VIOLÊNCIAS: DAS 
FORMAS (DES)LEGITIMADAS DE EXISTIR 

 
A discussão acerca do conceito de masculinidade emerge nos EUA, 

principalmente a partir da década de 1970, quando os estudos sobre as 
mulheres tornaram-se recorrentes no auge da segunda onda feminista. O 
tema das masculinidades, no entanto, tem sido debatido, ainda que não 
nesses termos, desde os estudos freudianos, sendo encampado 
atualmente também por trabalhos históricos, sociológicos, 
antropológicos e, do que é exemplo a presente tese,  linguísticos. 

Dentre os aspectos que circundam esse tema nas diferentes áreas, 
emergem como substanciais para a perspectiva discursiva deste trabalho 
as discussões dos campos histórico e sociológico. Notadamente, aquelas 
que dão conta do modo como as masculinidades se relacionam com as 
práticas e as formas mais amplas de organização social, sendo essas 
dimensões entendidas aqui como intrinsecamente relacionadas. Além 
disso, interessa também a relação entre a legitimação de certos modos de 
constituir-se enquanto “sujeito-homem” e a imputação da violência 
contra a mulher e contra aqueles que, rebaixados à categoria de “não-
homem”, figuram as partes constitutivas  das relações de dominação em 
termos de gênero social3. 

Assim, neste capítulo, tenho por objetivo apresentar e indiretamente 
discutir i) o conceito de masculinidades, sobretudo o de masculinidade 
hegemônica; ii) sua relação com as práticas sociais (globais e locais) e 
com a legitimação da dominação masculina via múltiplas formas de 
violência contra aqueles que participam dessas relações ocupando 

                                                           
3 Embora a presente abordagem possa parecer encampar uma visão dicotômica 
dos gêneros sociais por mobilizar as noções de “masculinidade” e 
“feminilidade”, gostaria de deixar claro que tais categorias são agenciadas aqui 
porque dão conta de modo mais direto do objeto de pesquisa, ou seja, as noções 
do que seja ser homem e/ou mulher na sociedade atual e a relação dessas com a 
prática de violência contra a mulher, especialmente a violência conjugal (ponto 
nodal da abordagem do grupo socioeducativo). Isso não significa a rejeição aos 
estudos que  aprofundam a categoria “gênero”. Ao contrário, entendo aqui 
masculinidade como um aspecto que constitui as relações de gênero de modo 
amplo. Aliás, o conceito de “masculinidade hegemônica”, nesta compreensão, 
dá conta de tratar de determinadas relações de gênero, nas quais uma forma 
específica de significar os gêneros, e as próprias relações, são dominantes. Além 
disso, falar de hegemonia implica uma ênfase no caráter aberto dessas 
configurações sociais e, consequentemente, na possibilidade de mudanças 
sociais via luta política. 
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posições  não dominantes para, no capítulo seguinte, estreitar a 
discussão sobre a dimensão discursiva dessas práticas. 

 
2.1  O CONCEITO DE MASCULINIDADES 

 
Embora tenha surgido com maior intensidade na década de 70, no 

contexto norte-americano da segunda onda feminista e da teoria de 
papéis sexuais, da Psicologia; a discussão acerca do conceito de 
masculinidade remonta os estudos freudianos sobre a sexualidade 
humana (CONNELL, 2003; FORTH, 2013). A despeito disso, o 
conceito ganhou corpo, sobretudo no contexto das discussões 
antropológicas, históricas, sociológicas e linguísticas posteriores à 
década de 70, e hoje, segundo Connell (2003), tem sido discutido 
principalmente a partir dos trabalhos desses campos. Segundo a autora, 
três são, então, os pontos de vista que se debruçam sobre o tema: i) os 
conhecimentos clínicos (especialmente a psicanálise); ii) a perspectiva 
da Psicologia e iii) as discussões de veio antropológico, histórico e 
sociológico. 

A esses vieses, pode-se acrescentar ainda a abordagem linguística 
(ou discursiva), que se debruçou sobre a temática de diferentes formas 
ao longo da história da própria Linguística, especialmente a partir dos 
estudos sociolinguísticos e discursivos (CALDAS-COULTHARDT, 
2008; FUNCK, 2008). No caso dos estudos sociolinguísticos, conforme 
explica Caldas-Coulthardt (2008), desde o surgimento da área, na 
década de 70, considera-se o sexo uma categoria de análise (Conf. 
LAKOFF, 1975, p.e.). Embora o viés essencialista e cartesiano dos 
estudos dessa época sejam posteriormente questionados por outros 
estudos linguísticos no âmbito da própria sociolinguística (conf. 
MILROY, 1980; COATES; CAMERON, 1988 apud CALDAS-
COULTHARDT, 2008), é fato que a relação entre gênero e linguagem 
tem estado historicamente no escopo das pesquisas da área. 

Já no que tange aos estudos clínicos, aqui focalizados nos estudos 
freudianos, Connell (2003) explica que esses contribuíram com o debate 
em pauta, pois apontam que as masculinidades, porque atreladas às 
subjetividades, não são uniformes. Nas palavras de Connell (2003, p. 
254), 

                                                           
4 Todas as traduções realizadas das obras consultadas em espanhol e inglês são 
traduções livres (de minha responsabilidade). Não mantive as citações nas 
línguas originais, uma vez que tomei a decisão política de tornar este trabalho o 
mais acessível possível àqueles a quem ele, principalmente, serve, ou seja, todas 
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O aspecto da masculinidade mais observado foi 
que esta nunca existe em estado puro: as 
diferentes capas de emoção coexistem e se 
contradizem uma a outra; ademais, cada 
personalidade é uma estrutura complexa, cheia de 
matizes e não uma unidade transparente. 

 
Nesse caso, conforme explica a autora, Freud já apontava que “a 

sexualidade e o gênero [social] mudam (não estão fixos por natureza), e 
que se constroem graças a um processo largo cheio de conflitos” 
(CONNELL, 2003, p. 23).  

Tal processo de construção, segundo a vertente norte-americana da 
psicanálise (sobretudo os estudos de Chodorow e Dinnerstein), se dá por 
meio de relações objetais5. A partir disso, esses estudos apontam que o 
drama da formação humana se concentra na separação pré-edípica da 
feminilidade, cujo centro se localiza definitivamente na mãe 
(GIDDENS, 1993; CONNELL, 2003). Segundo Connell (2003, p. 38), 

 
Chodorow crê que aos meninos se lhes obriga a 
interromper sua identificação primária com a mãe, 
em parte devido à forma como a própria mãe se 
instala emocionalmente na diferença de gênero. O 
resultado são estruturas de caráter que enfatizam 
laços entre essas pessoas que carecem da 
necessidade de relacionar-se [...]. O argumento de 
Dinnerstein enfatizou com maior profundidade o 
medo pré-edípico da mãe e a violência dos 
homens como consequência do “monopólio 
feminino dos primeiros cuidados infantis”. 

 
Segundo Giddens (1993), a partir de Chodorow, esse processo 

de ruptura implica aos homens a mutilação emocional e a imputação de 
violência, especialmente contra a mulher. Nesse sentido, “a linguagem 
masculina expressa tanto a privação quanto a dominação” (GIDDENS, 
1993, p. 129). A privação citada pela autora se daria, uma vez que as 
crianças devem se libertar da influência da mãe e, assim, desligar-se do 
                                                                                                                           
as pessoas que (na academia, mas também fora dela) trabalham por mudanças 
das relações de gênero. 
5 “Relações objetais” dizem respeito às relações entre a criança e a mãe, pai etc. 
quando ela se percebe enquanto ser em relação com o outro (objeto de seus 
afetos – prazer ou frustração). 
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seu amor, privando-se dele. Já a dominação se daria, pois o processo de 
separação desencadeia também liberdade e independência, que são 
sustentadas, em grande medida, via violências contra da mulher. Em 
resumo, segundo Giddens (1993, p. 129), “as origens da autoidentidade 
masculina [nessa perspectiva] estão ligadas a uma profunda sensação de 
insegurança, uma sensação de perda que daí em diante assombra a 
memória inconsciente do indivíduo”. 

Tais postulações de base psicanalítica, conforme apresentadas 
acima, restringem o tratamento da questão às relações objetais do núcleo 
familiar. Essa postura, segundo Connell (2003) e Scott (1989), por 
exemplo, se constitui em uma das limitações da perspectiva. Segundo as 
autoras, respectivamente, falta a essa interpretação uma abordagem tanto 
das estruturas sociais que se relacionam com os processos primários de 
formação das autoidentidades quanto dos sistemas de significados que 
se relacionam a essas estruturas. Afinal, se a construção de 
subjetividades se relaciona substancialmente com a divisão do trabalho 
social, conforme a visão em pauta pressupõe, tais aspectos devem ser 
abordados também a partir de um veio sociológico e histórico. 

Além disso, ressalta Scott (1989, p. 15), não é possível explicar 
como crianças fazem certas associações e avaliação mesmo quando 
vivem fora de lares nucleares ou dentro de lares onde o marido e a 
mulher dividem tarefas “sem dar certa atenção aos sistemas de 
significados, isto é, às maneiras como as sociedades representam o 
gênero, o utilizam para articular regras de relações sociais ou para 
construir o sentido da experiência”. Em resumo, para Connell (2003), 
tanto o tratamento das contradições intrínsecas às identidades quanto das 
estruturas sociais são imprescindíveis para o entendimento das 
masculinidades. 

Diferenciando-se do ponto de vista psicanalítico, a segunda 
vertente de abordagem das masculinidades, conforme a apresenta 
Connell (2003), emerge no campo da psicologia social e é conhecida 
como “teoria dos papéis sexuais”. Essa perspectiva responde à posição 
das ciências do século XIX que se centravam no argumento do inatismo 
para justificar a manutenção da dominação masculina que excluía as 
mulheres das universidades, por exemplo, sob argumento de que eram 
incapazes de manejar com suas “mentes delicadas” os rigores no mundo 
acadêmico. Assim, as primeiras mulheres ingressantes nessa esfera 
provaram a não validade de tal argumento, o que desencadeou uma onda 
de pesquisas orientadas a discutir os papéis sexuais (CONNELL, 2003, 
p. 39).  
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Desse modo, a noção de papel sexual, surgida nos anos 30 e 
popularizada nos anos 70, alcançou o senso comum, sendo um termo 
bastante recorrente em diversos contextos. No âmbito das ciências 
sociais, o conceito se tornou “uma maneira de explicar o comportamento 
social de uma forma geral [...] e proporcionou um modo útil de 
relacionar a ideia de ocupar um lugar na estrutura social com o conceito 
de normas culturais” (CONNELL, 2003, p. 41), ou seja, buscava 
explicar como as pessoas “se encaixam” nas normas via inscrição em 
papéis sociais determinados por tais normas. 

Isso foi possível pois entendia-se a partir de tal visão que: i) os 
papéis se consideram específicos para situações definidas e que ii) ser 
homem e ser mulher significa por em funcionamento um série geral de 
expectativas designadas a cada sexo. Desse modo, feminilidade e 
masculinidade seriam papéis sexuais internalizados, produtos de 
aprendizagem social ou socialização. Nesse viés, muitas pesquisas 
consideram que papéis sexuais são uma distinção instrumental e 
expressiva dentro da ideia de família, agindo como diferenças funcionais 
(perspectiva de Parsons, citado por Connell, 2003). Outras pesquisas 
entendem que os papéis sexuais são elaborações culturais das diferenças 
sexuais biológicas, perspectiva que fomenta o debate acerca da questão 
do gênero não só no âmbito da teoria dos papéis. 

Segundo Grossi (s/d), de um lado, há perspectivas centrando-se 
na ideia de que o gênero social é uma modelagem social referida ao sexo 
(biológico). Nesse sentido, existiriam apenas dois gêneros “naturais” – 
masculino e feminino –, embora aqui não se ignore o fato de haver 
multiplicidades de formas de ser homem e de ser mulher, de haver 
diferentes papéis de gênero social (GROSSI, s/d; GROSSI, 2004), dado 
que as expectativas sociais acerca de cada sexo mudam. 

Por outro lado, há a interpretação de que o gênero social seria 
uma categoria “não necessariamente referida a sexo”. Assim, tal postura, 
percebendo as possibilidades de mudança do biológico pelo cultural, 
desloca, cada vez mais, a ideia de que o gênero social se constitui a 
partir – e somente – daquilo que o corpo “oferece”. Em outras palavras, 
“o fato de haver machos e fêmeas biológicos é só uma questão de 
contingência [...] que pode ser mudada graças às novas tecnologias 
médicas que permitem subverter a ordem ‘natural’ deste corpo.” 
(GROSSI, 2004, p. 05). 

A despeito dessas oposições, o fato é que o corpo, sendo um 
aspecto “contigencial” ou “natural”, é parte daquilo que é reivindicado 
como constitutivo nas dinâmicas de gênero social (tanto no âmbito das 
masculinidades quanto das feminilidades e, ainda, de perfomances que 
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buscam transcender essas categorias). Nesse sentido, concordo com Hall 
quando este argumenta: 

 
[...] não estou certo de que possamos ou devemos 
ir tão longe a ponto de declarar como Foucault 
que “nada no homem – nem mesmo seu corpo – é 
suficientemente estável para servir de base para o 
auto-reconhecimento ou para a compreensão de 
outros homens [e mulheres]”. Isso não porque o 
corpo se constitua em um referente realmente 
estável e verdadeiro para o processo de 
autocompreensão, mas porque, embora possa se 
tratar de um “falso reconhecimento”, é 
precisamente sob essa forma que o corpo tem 
funcionado como o significante da condensação 
das subjetividades no indivíduo e essa função não 
pode ser descartada apenas porque, como 
Foucault tão bem mostra, ela não é “verdadeira”. 
(HALL, 2000, p. 121) 

 
Essa “funcionalidade” de que fala Hall (2000) em grande 

medida é possibilitada pelo fato de tornar “natural”, ou melhor, 
inscrever aspectos da existência na realidade do mundo via significações 
(uma forma de discursivização que se inscreve nos corpos biológicos). É 
claro que, nesse contexto, a linguagem – como tão bem aponta Foucault 
– é um aspecto central. 

No entanto, não ela é suficiente para explicar a relativa 
permanência histórica, por exemplo, das formas de dominação 
masculina, que dependem não só de quadros interpretativos, mas 
também da inscrição desses em corpos, em práticas sociais objetivas, 
que se tornam, dialeticamente, material desses mesmos sentidos6. Esse 
aspecto, aliás, é ressaltado quando se está diante de corpos que escapam 
às categorias naturalizadas e escancaram, com uma potência substantiva, 
as possibilidades de mudanças sociais. 

Além disso, sendo o “eu encarnado”, numa dimensão mais 
básica da questão, “o controle rotineiro do corpo é parte integrante da 
natureza mesma tanto da agência quanto de ser aceito pelos outros como 
competente” (GIDDENS, 2002, p. 59). Giddens explica que “aprender a 
tornar-se um agente competente – capaz de se juntar aos outros em bases 

                                                           
6 Isso se relaciona diretamente com a discussão empreendida no capítulo 3 
acerca do lugar da linguagem nas práticas sociais. 
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iguais na produção e reprodução de relações sociais – é ser capaz de 
exercer um monitoramento contínuo e bem-sucedido da face e do corpo” 
(GIDDENS, 2002, p. 57). 

Esse “monitoramento”, no entanto, em termos de relações de 
poder, implica o trabalho sobre o corpo e a adoção de estilos de vida 
(GIDDENS, 2002) que constituem, consequentemente, as narrativas de 
si (sempre em relação a outros). Conforme mostram as pesquisas de 
Donaldson e Poynting (2004 apud CONNELL; MESSERSCHIMIDT, 
2013, p. 270), a prática de esportes característicos, de lazer e a 
alimentação por homens da elite, por exemplo, “publicizam sua riqueza 
e estabelecem relações de distância e dominação sobre os corpos de 
outros homens”. Assim, o corpo assume um lugar substancial nas 
práticas de gênero e consequentemente (dado o foco desta pesquisa),  de 
masculinidades. 

No contexto da teoria de papéis sexuais, discutida até aqui, o 
corpo é tomado como algo fixo e natural, aspecto que motivou críticas à 
perspectiva. Apesar disso, afirma Connell (2003), a teoria dos papéis 
sexuais, em dado contexto histórico, poderia ser positiva em relação às 
possibilidades de mudança social das masculinidades. Isso se dava 
porque se as normas sexuais são eixos sociais, podem transformar-se por 
meio de processos societários. Isso ocorreria, então, “sempre que os 
agentes dos meios de socialização – a família, a escola, os meios de 
comunicação de massa – [transmitissem] novas expectativas” 
(CONNELL, 2003, p. 42). 

No entanto, além do modo naturalista com que relaciona papel 
sexual e corpo, o fato de tomar a socialização das pessoas em 
determinados papéis como não problemática, ou melhor, como algo 
intrinsecamente bom e socialmente funcional, fez com que essa teoria 
fosse questionada a partir, inclusive, daqueles que trabalhavam baseados 
nela (CONNELL, 2003). Nesse contexto, sobretudo o feminismo 
acadêmico apontou para o quanto a tal “funcionalidade social desses 
papéis” impunha inegavelmente às mulheres a submissão e a opressão. 

Ainda no contexto de tais críticas, emergiu uma imensidão de 
estudos que buscavam dar conta dos papéis masculinos sustentados, por 
exemplo, por estereótipos midiáticos, sem, no entanto, discutir seus 
efeitos na sociedade de modo mais amplo, como a dominação sobre as 
mulheres. Também nesse contexto surgiram grupos7 de conscientização 
e construção do “homem moderno”, expressão usada por Pleck (apud 

                                                           
7 A emergência de diferentes “grupos de homens” nesse contexto é mais bem 
discutida no capítulo 5. 
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Connell, 2003, p. 44) para designar a masculinidade contraposta à de 
“homem tradicional”. 
 Tais movimentos iniciaram historicamente à margem dos 
movimentos feministas e, em alguns casos, apontavam já para questões 
relacionadas às relações de poder que atravessam toda a sociedade, 
incorporando algumas vezes, inclusive, uma discussão atenta às 
interseccionalidades de raça e classe social8. Ao lado desses 
movimentos, porém, havia outras perspectivas que defendiam ser a 
opressão dos homens igual à das mulheres e negavam a existência de 
alguma hierarquia de opressões. Essas contradições derivavam do 
próprio conceito de papel sexual, que sustentava todas essas visões, 
principalmente a que apagava as relações de poder entre os diferentes 
“papéis” (CONNELL, 2003; FORTH, 2013). 

Na década de 80, então, a teoria em pauta foi definitivamente 
criticada, sobretudo pela vinculação que fazia entre identidade (eu) e 
papel sexual, conforme apontamos anteriormente. Pleck, na obra “O 
Mito da masculinidade” (1981), afirma que a teoria impede que os 
indivíduos que não seguem o padrão tradicional de seu sexo possam 
questionar o próprio papel, tonando-se inseguros e fora do lugar 
(CONNELL, 2003; FORTH, 2013). É por isso, reformula Connell 
(2003), que a teoria dos papéis sexuais não é, de fato, suficiente para dar 
conta da mudança social. 

Diante disso, áreas como antropologia, história, sociologia e 
linguística, que contribuíram para a problematização da teoria dos 
papéis sexuais, têm se apresentado como contextos produtivos para a 
discussão das masculinidades. Assim, os estudos sobre histórias locais 
de mulheres e de homens mostram que as expectativas de gênero social 
são mais variadas e contestadas do que se pensava (CONNELL, 2003; 
CONNELL; MESSERSCHIMIDT, 2013). Além disso, mostram que a 
história das masculinidades e feminilidades está ligada à história das 
instituições e das estruturas econômicas. 

A vinculação, por exemplo, entre masculinidade e 
responsabilidade pelo sustento da família surgiu em meados do século 
XIX, na Grã Bretanha, quando se realinharam forças sociais (de 
capitalistas e operários), de modo que, de tal união de classes, emergiu 
pouco a pouco o conceito de salário do “cabeça da família, o provedor”, 
alterando, assim, a divisão entre operários e operárias, entre quem sabia 
o ofício (aqueles obviamente que já estavam nessa esfera há mais 
                                                           
8 Connell exemplifica a preocupação com abordagens mais interseccionais, 
citando os trabalhos de Pleck (1977) e Snodgrass (1977), por exemplo. 
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tempo) e quem não tinha treinamento (as recém-chegadas) (CONNELL, 
2003).  

Assim, a partir de uma visada sociológica – a qual encampo 
aqui –, “a masculinidade não é só uma ideia de alguém em uma 
identidade pessoal. Se estende ao largo de todo o mundo e se mescla 
com as relações sociais” (CONNELL, 2003, p. 51) e com os sentidos 
que essas adquirem em relação aos processos históricos de que 
participam (BOURDIEU, 2010; CONNELL, 2003; GIDDENS, 1993; 
SCOTT, 1989). Não é à toa que, em determinados momentos históricos, 
certas masculinidades são vinculadas à ideia de casamento e em outros, 
de guerra (Conf. MISKOLCI, 2012, no Brasil, e TARAUD, 2013, na 
França). 

A dominação masculina, então, como propõe Bourdieu (2010), 
se estende por toda a dimensão objetiva das práticas sociais e está 
vinculada aos processos históricos dos quais emerge tanto quanto 
constitui. Nesse sentido, conforme explica Connell (2003, p. 52), 
embora os modelos de gêneros não sejam resultados mecânicos das 
estruturas sociais, “se alimentam de uma resposta estratégica a uma 
situação dada”. Como essa resposta não é sempre a mesma, há sempre 
modelos divergentes que teriam sido possíveis9 (CONNELL, 2003; 
MISKOLCI, 2012). Em muitos momentos, “a produção de um exemplo 
particular de masculinidade requereu um certo esforço político e 
significou a derrota de alternativas históricas” (CONNELL, 2003, p. 
52). É por isso que a análise histórica das masculinidades pressupõe 
também uma análise das instituições, conduzindo-nos ao 
questionamento sobre a agência e a luta social. 

Na esteira dessa discussão, os trabalhos antropológicos, 
segundo Connell (2003), também contribuíram para repensar as 
masculinidades, sobretudo porque apontam para a diversidade cultural 
desse processo. A autora cita, por exemplo, o fato de o questionamento 
acerca universalidade do complexo de Édipo ter sido suscitado pelos 
estudos de Malinowski. Por outro lado, ela aponta como a pesquisa de 
Gilbert Herdt demonstrou não só diferenças entre práticas vinculadas a 
masculinidades, mas oposições entre essas definições derivadas da 
diversidade cultural. 

                                                           
9 Miskolci (2012), por exemplo, busca mostrar, por meio de análise de romances 
do século XIX, “as alternativas históricas que assombram a sociedade 
estabelecida como forças e tendências subversivas” (MISKOLCI, 2012, p. 59). 
Em outras palavras, mostra as alternativas históricas contra-hegemônicas. 
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Os resultados da referida pesquisa mostravam que os rituais de 
felação (relacionados à construção da masculinidade hegemônica local), 
em Papua Nova Guiné (Zambia), teriam sentidos opostos à ideia de 
masculinidade hegemônica dos colonizadores, por exemplo, para os 
quais a masculinidade estaria relacionada à negação de práticas 
homossexuais. 

A despeito dessas contribuições, Connell (2003) alerta que os 
resultados das pesquisas antropológicas são atravessados por questões 
inicialmente ignoradas por essas mesmas pesquisas, como suas relações 
com o colonialismo, por exemplo, cujas asserções pressupunham 
determinados horizontes axiológicos acerca das culturas pesquisadas e 
também mudanças – e muitas vezes domínio – nessas mesmas 
culturas10. Considerando isso, a autora afirma que a etnografia pode 
contribuir para o debate de masculinidades se reconhecer as relações 
sociais mais amplas que condicionam o processo de construção desse 
conhecimento. 

Respondendo a tais limitações é que o campo da sociologia 
surge como substantivo para a discussão em pauta, uma vez que pode 
contribuir para uma análise que articule relações locais, regionais e 
globais na dinâmica da construção das masculinidades (CONNELL, 
2003). Para tanto, essa abordagem tem elegido como focos temáticos: i) 
a construção da masculinidade na vida cotidiana; ii) a importância das 
estruturas econômicas e institucionais; iii) o significado das diferenças 
entre as masculinidades e iv) o caráter contraditório e dinâmico do 
gênero social. 

                                                           
10 A autora exemplifica este último fato com a pesquisa de Schiefflin, que 
descreveu um Bau a como lugar sagrado dos rituais da comunidade Kaluli, onde 
se reuniam periodicamente os caçadores para um evento que supunha uma 
mudança nas relações com o mundo espiritual, no qual se evitavam as mulheres 
e se comia carne defumada. Segundo Connell (2003), Schieffilin nunca atestou 
uma Bau a, pois essa deixou de existir depois do início do patrulhamento 
regular da área em que a comunidade vivia, pelo governo australiano; pela 
chegada dos missionários e pela construção de missões e pista de pouso. Nesse 
momento, para evitar que jovens caçadores dos bosques entrassem numa Bau a, 
prejudicando o ritual, os Kaluli encerram tanto a Bau a quanto a prática ritual. 
Isso mostra, afirma Connell (2003), a interferência negativa dos etnógrafos, 
enquanto membros de potências colonizadoras, nas comunidades pesquisadas, 
seu ponto de vista colonizador e o apagamento das relações de poder entre 
investigador e investigado. 
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Nesse contexto destaca-se a pesquisa de Messner, por exemplo, 
que mostrou o quanto as masculinidades de fisioculturistas em ginásios 
esportivos se relacionam com as práticas institucionais dessa esfera, 
apontando para a importância das instituições nesse processo. Ao 
ingressar nessas instâncias, explica Messner (apud Connell, 2003), não 
se aprende somente um jogo, mas as normas, discursos e formas de ação 
típicas desse contexto hierárquico e competitivo. Esse aspecto mostra, 
portanto, a força das esferas sociais na constituição das masculinidades 
e, consequentemente, nas relações de gênero social. 

Na esteira dessa perspectiva é que, a partir de Connell (2003), 
Connell e Messerschmidt (2013), Kimmell (1998), Welzer-Lang (2001), 
entendemos que as masculinidades não são uma espécie de “entidade 
fixa encarnada no corpo ou nos traços da personalidade dos indivíduos, 
[mas] configurações de práticas que são realizadas na ação social 
[...]” (CONNEL, 2003, p. 72). Especificamente, as masculinidades “são 
configurações de práticas estruturadas pelas relações de gênero. 
Elas são inerentemente históricas e se fazem e refazem como um 
processo político que afeta o equilíbrio de interesse da sociedade e a 
direção da mudança social” (CONNEL, 2003, p. 72). Nesse sentido, as 
masculinidades podem ser compreendidas em relação às múltiplas 
dimensões do contexto social e também em consonância com as relações 
sociais (de gênero, neste caso). 

Em termos de relações contextuais, sendo uma configuração de 
práticas, as masculinidades se relacionam com as instituições nas/das 
quais emergem. As instituições, nesse caso, não determinam diretamente 
as masculinidades, mas funcionam como contextos de pressão na 
medida em que fornecem pressupostos inscritos em habitus que são, 
assim como os desejos e as relações de poder, matéria-prima dos 
processos de constituição de si11. Veja-se, por exemplo, que o discurso 
autoritário, típico da esfera judiciária, pode funcionar como ferramenta 
                                                           
11 Connell (2003) ilustra esse fato, por exemplo, quando discute a emergência 
de diferentes masculinidades (hegemônicas e subalternas) numa escola urbana 
para meninos, conforme aponta pesquisa etnográfica “Travessos e aplicados”, 
de James Walker (apud CONNELL, 2003). Nesse contexto, a masculinidade 
baseada na destreza esportiva era hegemônica naquele contexto; mas três 
meninos, não gostando de esportes, decidiram se responsabilizar pelo periódico 
escolar a fim de estabelecer uma instância de reconhecimento social enquanto 
homens. Veja-se que escolheram algo relacionado às práticas escolares. Nesse 
caso, embora a escola não tenha determinado a existência de masculinidades 
“esportivas” ou “letradas”, funcionou como contexto de emergência que 
forneceu referências para o surgimento dessas masculinidades. 
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de (des)legitimação da dominação masculina no âmbito das relações 
entre a esfera judiciária e assistencial, contexto sobre o qual esta 
pesquisa se debruça. 

Essas conjunturas, ainda, não existem num vácuo social, mas 
estão inscritas num determinado tempo histórico e, como ilustra a 
pesquisa de Messner, num Estado que emerge de um sistema 
capitalista12. Nesse sentido, aspectos globais, incluindo a estratificação 
em classes, por exemplo, impactam as configurações locais das práticas 
sociais e das formas mais “privadas” da constituição humana. Nas 
palavras de Connell (2003, p. 60), “as circunstâncias econômicas 
influenciam nas formas pelas quais se constroem as masculinidades a 
níveis muito íntimos”, é por isso que “a dureza do trabalho e do 
trabalhador pode ser uma forma de demonstrar masculinidade”, por 
exemplo. 

Esse aspecto, como se verá nos capítulos analíticos 
subsequentes, é percebido na construção discursiva de si, quando 
homens que participam do grupo enfatizam a relação entre, por 
exemplo, a “dureza” de seus atos (pra mim eu tô só pegando na mão, mas se 
eu não sentir a mão da pessoa, talvez eu esteja esmagando), seu corpo (pele 
firme, grossa na mão), sua forma de existência e a “dureza” de seu 
trabalho (é por causa do trabalho que a gente tem). É ilustrativa a fala de 
Álvaro, abaixo, segundo o qual, haveria alguma sensibilidade no homem 
apenas quando este é bebê, antes de se tornar “homem”, antes de se 
tornar “trabalhador”: 
 

[...] porque depois que tem que trabalhar no 
pesado que nem eu, não sei se todo mundo 
trabalha, a gente quando vai pegar uma criança 
mais durinha, que tá se firmando, conforme a 
gente pega a gente machuca... porque ele tá se 
firmando os osso.. e tu trabalha, tu pega aí uns 
saco de setenta, oitenta quilo todo dia de (feijão), 
tem o cimento... tu acaba criando uma pele firme, 
grossa na mão, que às vezes tu bate, tu encosta 
numa pessoa ((gesticula com as mãos)), tu tá só 
encostando, mesmo quando eu vou pegar a mão 
de alguém, pra mim eu tô só pegando na mão, mas 
se eu não sentir a mão da pessoa, talvez eu esteja 

                                                           
12 Veja-se que os dirigentes dos esportes, conforme mostrou a pesquisa de 
Messner (apud Connell, 2003), ditam também os locais de trabalho dos atletas. 
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esmagando, não tá legal... é por causa do trabalho 
que a gente tem... (Álvaro_S08L982-1001) 

 
Ainda, em termos de relações de gênero social, as 

masculinidades envolvem pluralidade e também relações hierárquicas. 
Desse modo, é substancial a compreensão de que há configurações de 
práticas que se tornam hegemônicas, em termos de relações de gênero 
social, e ocupam posições dominantes em relação a outras configurações 
possíveis. Nesse sentido é que se pode falar em masculinidades 
hegemônicas e subalternas (CONNEL, 2003; CONNELL; 
MASSERSCHIMIDT, 2013; KIMMELL, 1998). Nas palavras de 
Connell (2003, p. 61), 

 
Não deve ser suficiente reconhecer que a 
masculinidade é diversa, mas também devemos 
reconhecer as relações entre as diferentes formas 
de masculinidade: relações de aliança, domínio e 
subordinação. Estas relações se constroem através 
de práticas que excluem e incluem, que 
intimidam, exploram etc. Assim, existe uma 
política de gênero na masculinidade. 

 
Nesse sentido, uma masculinidade hegemônica está sempre em 

relação também à feminilidade(s) e a outras masculinidades. Conforme 
explica Welzer-Lang (2001), além de haver uma dominação do homem 
sobre a mulher, os homens também estão submetidos às hierarquias 
masculinas (CONNELL; MASSERSCHIMIDT, 2013; KIMMEL, 1998; 
WELZER-LANG, 2001). Afinal, “nem todos os homens têm o mesmo 
poder ou os mesmos privilégios. Alguns [...] têm privilégios que se 
exercem à custa das mulheres (como todos os homens) mas também à 
custa dos homens” (WELZER-LANG, 2001, p. 466). Esse último 
aspecto, como se verá, aparece no âmbito do grupo por meio de 
atravessamentos de classe, raça e orientação sexual, por exemplo. Veja-
se que os próprios participantes apontam para essas instâncias. Ivan, por 
exemplo, menciona o modo como, sendo um migrante negro, teve que 
lidar com seu chefe, que era branco e nascido na região para a qual Ivan 
havia se mudado em busca de trabalho (...os primeiro dia que eu vim 
trabalhar com esse cara... perdão da palavra... °ele falava que nego não 
era gente°... – Ivan_recepção_S14). Assim, conforme explica Kimmell, 

 
[...] as masculinidades são construídas 
simultaneamente em dois campos inter-
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relacionados de relações de poder – nas relações 
de homens com mulheres (desigualdade de 
gênero) e nas relações dos homens com outros 
homens (desigualdades baseadas em raça, 
etnicidade, sexualidade, idade, etc.). Assim, dois 
dos elementos constitutivos na construção social 
de masculinidades são o sexismo e a homofobia. 
(KIMMEL, 1998, p. 105) 

 
Em termos de relações de poder entre masculinidades, é preciso 

considerar, ainda, a existência de convergência de certas configurações, 
do que emergem modelos sócio-historicamente legitimados via 
naturalização e inscrição em práticas sociais. A masculinidade 
hegemônica implica, portanto, a incorporação da forma historicamente 
mais “honrada” de ser um homem num determinado tempo-espaço. Ela 
exige, nas palavras de Connell e Messerschmidt (2013, p. 245), “que 
todos os outros homens se posicionem em relação a ela e legitima 
ideologicamente a subordinação global das mulheres aos homens” 
(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013; KIMMELL, 1998; WELZER-
LANG, 2001). Isso se dá por meio de símbolos (SCOTT, 1989), por 
construções que nem sempre dizem respeito a possibilidades reais de 
vivências, pois  
 

a hegemonia trabalha em parte através da 
produção de exemplos de masculinidade (como 
estrelas dos esportes profissionais), símbolos que 
têm autoridade, apesar do fato de a maioria dos 
homens e meninos não viver de acordo com eles. 
(CONNEL; MESSERSCHIMIDT, 2013, p. 263). 

 
Assim, as dinâmicas das masculinidades em termos contextuais e 

relacionais, conforme apontamos acima, envolvem normatização via 
exemplos, mas  se relacionam, contraditoriamente, com a abertura para 
mudanças sociais. Por um lado, porque as estruturas sociais são abertas 
a mudanças (GIDDENS, 1989). Por outro lado, porque as contradições 
inerentes ao humano constituem-se também enquanto forças de 
tensionamento. Nesse sentido, nas dinâmicas entre masculinidades 
subalternas/feminilidades e masculinidades hegemônicas, figura o 
gérmen das transformações via contradições – embates – e, 
consequentemente, são germens da emergência de alternativas possíveis. 

Afinal, “hegemonia é a liderança tanto quanto dominação nos 
domínios econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade” 
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(FAIRCLOUGH, 2001, p. 122). No entanto, ela não se limita à 
dominação de classes subalternas, mas prevê a construção de alianças e 
integração por meio de concessões para ganhar o consentimento. Nesse 
sentido, ela é um foco de constante luta sobre pontos de maior 
instabilidade entre classes e blocos para construir, manter ou romper 
alianças e relações de poder. A partir de aparentes concessões às classes 
menos privilegiadas em um modelo hegemônico, por exemplo, pode-se 
sempre fraturar a hegemonia social ao longo da história, uma vez que 
essa possibilidade de “concessões” é sempre ponto de luta (CONNELL, 
2003; CONNELL; MESSERSCHIMIDT, 2013; KIMMEL, 1998). 

Portanto, é preciso mostrar como o processo de legitimação de uma 
certa masculinidade implica concomitantemente a deslegitimação de 
outras formas de existência e, mais ainda, é preciso mostrar as forças 
que (des)equilibram ou limitam/expandem a produção de uma forma 
específica de masculinidade em detrimento de outras (CONNELL; 
MESSERSCHIMIDT, 2013; KIMMELL, 1998; WELZER-LANG, 
2001), de modo que seja possível alcançar pontos de deslocamento que 
desencadeiem, historicamente, mudanças sociais mais amplas. Diante 
disso, duas ações são necessárias a essa empreitada: i) compreender 
quais são as masculinidades legitimadas historicamente e, no âmbito 
desta pesquisa, como elas se relacionam com a violência e ii) vislumbrar 
na dinâmica dessa legitimação histórica pontos de abertura que 
desencadeiem não só mudanças nas masculinidades, mas mudanças na 
própria lógica de dominação. São sobre esses dois aspectos que tratarei 
nas seções seguintes. 
 

2.2 VIOLÊNCIA, DOMINAÇÃO E MASCULINIDADE 
HEGEMÔNICA: A FORMAÇÃO DOS “GRANDES HOMENS” 

 

Segundo Chauí (1985, p. 35), a violência é uma “realização 
determinada das relações de força, tanto em termos de classes sociais 
quanto em termos interpessoais”. Segundo a autora a violência é 
resultado da transformação de diferenças (constitutivas da sociedade e 
do próprio humano) em desigualdades, objetivando a dominação, a 
exploração e a opressão (CHAUÍ, 1985). Além disso, conforme 
corroboram Bourdieu (2010) e Haroche (2013), a violência não se 
restringe à transgressão de normas sociais, mas se dá, inclusive, por 
meio de sua inscrição em normas que configuram a sociedade. 
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Ao discutir a dominação masculina, por exemplo, Bourdieu 
(2010) aponta para o fato de que esta se inscreve já na divisão do 
trabalho e na transformação da mulher em objeto de troca (BOUDIEU, 
2010; HAROCHE, 2013). Tal aspecto se faz presente historicamente nas 
organizações familiares e nas transações econômicas que envolviam os 
dotes e os acordos entre homens, sobre mulheres, por exemplo, e ao 
longo das sociedades tribais patriarcais (BOURDIEU, 2010; 
HAROCHE, 2013). Mas também nas formas de limitação da mulher ao 
ambiente doméstico e sua obrigação à maternidade, aspectos que 
configuraram o amor romântico na modernidade (GIDDENS, 1993). 
Nas palavras de Saffioti (2004, p. 53), “a liberdade civil não é universal 
– é um atributo masculino e dependente do direito patriarcal”. 

A violência, assim, não se restringe às formas de agressão física, 
cujas marcas no corpo são materialmente percebidas e, ao longo da 
história, sobretudo quanto impetradas entre membros das elites, tem sido 
“deslegitimada” (VIRGILI, 2013) “retirada do nível do indiscutível” 
(BOURDIEU, 2010). Mas alcança as formas mais capciosas da 
violência moral, econômica, psicológica e linguística, por exemplo, 
inscrevendo-se nas práticas sociais e nos habitus, estruturando as 
sociedades (BOURDIEU, 2010; HAROCHE, 2013). 

Nesse sentido, existindo dentro de esferas de atividades, as 
instituições sociais refletem, constituem e contribuem historicamente 
para a manutenção dessa configuração. A violência é, então, estruturada 
e se manifesta nas instituições. A família, por exemplo, explica 
Bourdieu (2010), impõe a experiência precoce da divisão sexual do 
trabalho; a igreja é marcada pelo antifeminismo, com base em textos 
sagrados, liturgias, organização espaço/tempo dos religiosos etc.; a 
escola reproduz a dominação na divisão de disciplinas “moles” e 
“duras”, para meninos e meninas; o estado historicamente reforça o 
“patriarcado privado” numa espécie de “patriarcado público” com sua 
postura paternalista, sua ordem social e moral fundada no modelo 
tradicional de família, no domínio do homem sobre a mulher, do adulto 
sobre a criança (definição do estado civil dos cidadãos, p.e.) 
(BOURDIEU, 2010; SCOTT, 1989). 

Assim, a dominação masculina se sustenta não apenas via violência 
física, mas por meio de uma violência que encontra respaldo tanto nas 
formas naturalizadas de vida, nas dimensões materiais das práticas 
sociais, quanto nos modos institucionalizados de significar a realidade e 
a si mesmo. Nesse sentido, sustenta-se também pela invisibilidade de si 
(KIMMELL; 1998) e pela ação de tomar como “naturais” as normas 
reguladoras de práticas de dominação sócio-historicamente construídas 
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(BOURDIEU, 2010; FAIRCLOUGH, 2001). Essa naturalização, aliás, é 
a violência “perfeita” (CHAUÍ, 1985). Essas são sempre mais invisíveis 
aos que ocupam as posições dominantes (KIMMELL, 1998), mas 
também, em muitos casos, aos que são por ela dominados. Nesse 
contexto, a dominação masculina “funciona” porque se constitui 
também em um tipo de violência que Bourdieu (2010) nomeou 
“simbólica”. Nas palavras do sociólogo, 

 
A violência simbólica se institui por intermédio da 
adesão que o dominado não pode deixar de 
conceber ao dominante (e, portanto, à dominação) 
quando ele não dispõe, para pensá-la e para se 
pensar, ou melhor, para pensar sua relação com 
ele, mais que de instrumentos de conhecimento 
que ambos têm em comum e que, não sendo mais 
que a forma incorporada da relação de dominação, 
fazem esta relação ser vista como natural; ou, em 
outros termos, quando os esquemas que ele põe 
em ação para se ver e se avaliar, ou para ver e 
avaliar os dominantes [...], resultam da 
incorporação de classificações, assim 
naturalizadas, de que seu ser social é produto. 
(BOURDIEU, 2010, p. 47) 

 
Esse fato, no entanto, não requer uma relação de fechamento a 

mudanças ou uma determinação estrutural pura e simples. Uma vez que 
essas relações são históricas, conforme apontam Connell e 
Masserschimidt (2013), são também sempre abertas a transformações 
dado o ineditismo dos eventos e o fato de a hegemonia ter sempre que 
lidar com contradições que podem, inclusive, transformar os quadros 
sociais (FAIRCLOUGH, 2001). É nesse sentido que, sendo dependente 
da “cumplicidade” dos dominados, a dominação está sempre em risco e 
agindo – via múltiplas formas de violência – para se manter (GIDDENS, 
1993; SAFFIOTI, 2004). 

Nesse contexto, a relativa permanência da dominação masculina se 
sustenta, tanto por uma dimensão subjetiva de significar as práticas 
sociais, naturalizando enquanto padrão certas formas de ser homem; 
quanto por dimensões objetivas que contemplam, por exemplo, os 
modos de divisão do trabalho, de organização das institucionais e de 
performances corporais. Nas palavras de Bourdieu (2010), 
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A divisão entre os sexos parece estar ‘na ordem 
das coisas’, como se diz por vezes para falar do 
que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: 
ela está presente, ao mesmo tempo em estado 
objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas 
partes são todas ‘sexuadas’), em todo mundo 
social e, em estado incorporado, nos corpus e nos 
habitus dos agentes, funcionando como sistemas 
de esquemas de percepção, de pensamento e de 
ação (BOURDIEU, 2010, p. 17) 

 
Assim, a ordem masculina (hegemônica) se inscreve nas rotinas da 

divisão de trabalho e dos rituais coletivos ou privados e também nos 
corpos. Neste caso, embora as diferenças biológicas de maneira geral, 
por exemplo, sejam elas próprias construções naturalizadas, funcionam 
como legitimadoras objetivas da dominação (BOURDIEU, 2010; 
SCOTT, 1989). Portanto, não há um trabalho apenas de nomeação que 
oriente a representação, mas um trabalho de “construção prática, que 
impõe uma definição diferencial dos usos legítimos do corpo, sobretudo 
os sexuais, e tende a excluir do universo do pensável e do factível tudo 
que caracteriza pertencer ao[s] outro[s] gênero[s]” (BOURDIEU, 2010, 
p. 33) e isso é violência. 

Veja-se, por exemplo, que práticas cotidianas de uso do corpo e dos 
espaços também constroem o gênero via construção da prática. É 
ilustrativa desse aspecto a narrativa de Ivan, um dos participantes desta 
pesquisa, sobre as permissões e proibições corporais do “universo 
masculino” em banheiros coletivos: 
 

[...] Daí o cara... o cara vai no banheiro mijar, os 
outros ficam assim óh:: ((gesticula como se 
estivesse vigiando os lados , olhando para o pênis 
do homem que estivesse ao lado)) [...] Hoje 
((incompreensível)) porque ele quer ser melhor do 
que o outro... sempre o homem tem que ser 
melhor do que o outro... né? a mulher, vamos 
supor, ela pegou a saia dela lá ficou meio 
dobradinha aqui... vocês ((olhando para Ilma e 
Vanessa)) que tão no banheiro vocês junto tão no 
banheiro... vai lá e arruma, uma arruma pra outra 
((encenando o que diz)). Agora vai um homem 
arrumar a calça de outro homem dentro do 
banheiro pra ver o que que acontece. [...] “Tua 
camisa tá pra fora da calça aí...” ele “Oh, tua 
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camisa tá pra fora da calça aí”... e vai lá colocar a 
camisa... pra vê se não leva um bofetão dentro do 
banheiro ... (Ivan_S08L1470-1488). 

 
O discurso de Ivan aponta para os usos “adequados” dos corpos e 

também para uma comparação entre eles, especialmente no que tange ao 
pênis  (porque ele quer ser melhor do que o outro... sempre o homem 
tem que ser melhor do que o outro... né?). Neste caso, aponta para i) o 
distanciamento entre os corpos masculinos necessário à sustentação da 
masculinidade hegemônica e ii) a vinculação da aproximação corporal 
afetiva (ajudar o/a outro/a a arrumar sua roupa) à uma feminilidade 
enfatizada, contraponto da masculinidade hegemênica, segundo Connell 
(2003).  

Veja-se ainda que a manutenção dessa divisão e desses usos 
“adequados” se dá pela (ameaça da) violência ([...] e vai lá colocar a 
camisa... pra vê se não leva um bofetão dentro do banheiro.). Para 
Welzer-Lang (2001, p. 461), essa cosmogonia baseada sobre o gênero 
mantém-se e é regulada por violências13 de diversos tipos, que tendem a 
preservar os poderes que se atribuem coletivamente e individualmente 
aos homens. 

A partir desse modelo, as mulheres são vistas como “instrumentos 
simbólicos da política masculina” – são bens de troca (casamento) e, 
nesse contexto, são bens “protegidos” porque isso significa proteger a 
honra dos homens. A subalternidade feminina se reflete nas relações 
(signos hierárquicos) dos ambientes de trabalho (chefe/empregada; 
médico/enfermeira etc.) e também nos detalhes (roupas, penteado, 
atitude etc.) – “comportamentos quotidianos, que encerram inúmeros e 
imperceptíveis apelos à ordem” (BOURDIEU, 2010, p. 73). 

Conforme aponta Welzer-Lang (2001), a violência (física e 
simbólica) se manifesta como símbolo da masculinidade não só em 
relação às mulheres, mas em relação a outros homens, conforme ilustra 
a narrativa de Ivan acima. Isso é figurado também, por exemplo, nos 
rituais de masculinidade discutidos pelo sociólogo. Segundo ele, os 
espaços de homossociabilidade, metaforizados pela expressão “casa de 
homens”, são ambientes marcados em grande medida pela performance 

                                                           
13 Embora seja possível inferir que Welzer-Lang (2001) esteja tratando aqui de 
ações específicas de violência, entendemos que essas podem ser ampliadas para 
as violências estruturais, uma vez que as performances constituem as práticas e 
inscrevem estruturalmente a violência (dominação) como modo de organização 
social. 
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de violências física e simbólica. As práticas desses contextos implicam a 
socialização na masculinidade hegemônica pela modelação à 
dominação, pela “normalização” dos corpos e das ações à dominação, 
sendo que esses aspectos constituem, então, as identidades. Segundo o 
autor, em esferas esportivas14, por exemplo, 

 
[...] essa aprendizagem [de ser homem] se faz no 
sofrimento. Sofrimentos psíquicos de não 
conseguir jogar tão bem quanto os outros. 
Sofrimentos dos corpos que devem endurecer para 
poder jogar corretamente. Os pés, as mãos, os 
músculos... se formam, se modelam, se 
rigidificam por uma espécie de jogo 
sadomasoquista com a dor. O pequeno homem 
deve aprender a aceitar o sofrimento – sem dizer 
uma palavra e sem “amaldiçoar” – para integrar o 
círculo restrito dos homens. Nesses grupos 
monossexuados se incorporam gestos, 
movimentos, reações masculinas, todo o capital de 
atitudes que contribuirão para se tornar um 
homem. (WELZER-LANG, 2001, p. 463). 

 
Essa violência sobre si emerge, aliás, já na separação entre o 

menino e sua mãe e na imputação do silenciamento daquele acerca do 
que o identificaria com esta (conforme discutido na seção 2.1). Tal 
processo se mantém, encontrando “respaldo” nas formas mais amplas de 
organização social (escola, Estado, igreja etc.) (BOURDIEU, 2010; 
SCOTT, 1989). Essa violência se manifesta ainda em práticas cotidianas 
nas quais são comuns pseudobrigas para mostrar quem é “o maior”, 
ofensas, roubo, ameaça, gozação, controle, pressão psicológica entre os 
meninos para que esses obedeçam e cedam às injunções e aos desejos 
dos outros jovens. Enfim, múltiplas formas de violência são vivenciadas 
enquanto práticas naturais entre os meninos (WELZER-LANG, 2001). 

Mesmo no âmbito adulto e público, espaço historicamente ocupado 
pelos “sujeitos homens”, a violência é parte da norma de masculinidade 
valorizada. Nos contextos coloniais, por exemplo, a dominação política 
esteve relacionada ao exercício da dominação masculina. Nesse sentido, 

                                                           
14 Isso não significa que mulheres que praticam esporte, por exemplo, não lidem 
com essa norma, mas qualquer “fraqueza” diante desse contexto é 
diferentemente valorada a depender de quem a vivencia. 
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os atravessamentos entre tais instâncias estiveram a serviço de relações 
de poder sobredeterminadas que serviam à legitimação mútua. 

Discutindo a relação entre o exercício da masculinidade e as guerras 
coloniais, Taraud (2013) relata, por exemplo, que na Argélia, no final do 
século XIX uma das estratégias de domínio dos sujeitos colonizados era 
sua feminilização. Segundo o autor, além da violência demonstrada 
sobre os corpos indígenas (com degradações e mutilações, por 
exemplo), também a feminilização desses era uma marca de domínio e, 
a mesmo tempo, de demonstração e fortalecimento da masculinidade 
francesa. Segundo  Taurud (2013),  

 
[...] um dos maiores atos desta feminização 
simbólica se articula em torno do recurso ao 
desarmamento num país onde o homem 
verdadeiro, principalmente das regiões campestres 
afastadas (bleds), possui facão e, quando há meios 
financeiros, sobretudo fuzil. Nas cidades, no 
entanto, o desarmamento não é menos sentido 
como um insulto a seu estatuto de homem pelos 
“indígenas”. (TARAUD, 2013, p. 417-8). 

 
Nesse sentido, a virilidade – uma espécie de estatuto da 

masculinidade hegemônica – está articulada como a prática da violência, 
da dominação. Isso é claro tanto a partir do sentimento de domínio viril 
que emerge do exercício da violência pelas tropas francesas quanto pelo 
sentimento de “perda” de virilidade (ou de feminilização) que emerge 
dos indígenas subjugados, quando estes, despojados de suas armas, se 
veem “menos homens”. Nesse contexto, a violência se articula com 
legitimação de uma masculinidade pautada na dominação, em primeiro 
lugar sobre a mulher (veja-se que “feminilizar” significa ser dominado) 
e, em segundo lugar, sobre os outros homens (colonizadores, que seriam 
os “mais homens”, sobre colonizados, que seriam os “menos homens”) 
(WELZER-LANG, 2001). 

Segundo Taraud (2013), a relação com as mulheres na situação de 
guerra também é uma questão de virilidade, uma vez que estas serviam 
aos colonizadores e colonos. Em primeiro lugar, como parte do que fora 
“conquistado” e, portanto, algo de livre acesso e uso do colonizador, o 
que acarretava o “direito ao coito”. Elas eram, portanto objetos 
(BOURDIEU, 2010; CHAUÍ, 1985). Além disso, num contexto de 
guerra, “ter relações sexuais, consentidas ou não, com as mulheres dos 
outros – ‘possuí-las’ no sentido próprio do termo – tem de fato sempre 
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sido um meio de afirmar a potência sexual do dominador, ela mesma 
instrumento da hegemonia colonial.” (TARAUD, 2013, p. 427). 

Em contextos privados, sobretudo no interior das relações 
conjugais, a violência enquanto dominação masculina se manifesta na 
própria estruturação familiar, instituída na modernidade e, mais 
atualmente, vivenciada de modo problemático nas diferentes formas de 
relacionamentos (relacionamento fixado, co-dependente etc.) 
(GIDDENS, 1993). Disso são exemplos os recorrentes casos de ciúme 
homicida, por exemplo, (VIRGILI 2013). 

Segundo Saffioti (2004), a violência conjugal está associada ao (re) 
estabelecimento da dominação masculina. Se a masculinidade 
hegemônica em grande medida se relaciona com a noção de dominação 
da mulher e de outros homens, situações em que essa configuração se 
encontre “ameaçada” (situação de não obediência da mulher, de 
desemprego etc.) são pontos de intensificação de conflito. Em outras 
palavras, se a forma “perfeita” da violência (o modo simbólico) é 
confrontada, a forma mais básica e “desesperada”– o uso da força – se 
manifesta a fim de lembrar “quem manda” (ou deseja mandar). Essa 
forma, segundo Chauí (1985), pretende calar, exterminar e responde à 
impotência diante da frustração da não sustentação da dominação 
simbólica. 

Embora a violência enquanto dominação, conforme a temos 
mostrado até aqui, se inscreva estruturalmente, o uso da força 
(expressado em atos de violência física e ameaça desta, principalmente) 
é também uma forma de “fechar” pontos que denunciam o caráter aberto 
das estruturas em eventos sociais específicos. Dessa forma, se 
relacionam com a necessidade de marcar a dominação, de (re)construí-
la. Assim é possível entender as palavras Saffioti (2004, p. 84), ou seja, 
o fato de “ser no momento da vivência da impotência que os homens 
praticam atos violentos”. Nesse sentido, 
 

[...] a violência conjugal não seria infligida 
[somente] contra o outro, para assegurar a sua 
dominação, mas antes para si mesmos, para se 
certificar de seu poder, da sua virilidade, para 
provar para si mesmo o seu poder. Mais do que o 
exercício da dominação masculina, a violência em 
relação às mulheres manifestaria a inquietação de 
alguns homens por não poderem [em situações 
específicas] exercer esta dominação, e se dirigiria 
mais ao “si mesmo” e aos outros homens do que 
às mulheres. (VIRGILI, 2013, p. 97) 
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Segundo Giddens (1993), o estupro, por exemplo, e outras formas 

de violência física, têm significado, na modernidade tardia, também uma 
resposta ao questionamento da dominação masculina. Nas palavras do 
sociólogo, 

 
Nas sociedades modernas, [...] as mulheres vivem 
e trabalham em ambientes públicos anônimos com 
muito mais frequência do que antes, e as divisões 
“isoladas e desiguais” que separavam os sexos 
foram substancialmente desfeitas. Faz mais 
sentido hoje em dia do que no passado a 
suposição de que a violência sexual masculina 
tornou-se a base do controle sexual. Em outras 
palavras, atualmente, grande parte da violência 
sexual masculina provém mais da insegurança e 
dos desajustamentos, do que de uma continuação 
ininterrupta do domínio patriarcal. A violência é 
uma reação destrutiva ao declínio da cumplicidade 
feminina. (GIDDENS, 1993, p. 138). 

 
 Nesse caso, a violência persiste de modo estrutural e assumindo 
significados que apontam para a intensificação da força (CHAUÍ, 1985) 
como estratégia de manutenção da dominação. Não significa que a 
quebra de “cumplicidade feminina”, como nomeia Giddens (1993), gere 
violências como o estupro, mas essa quebra se constitui num aspecto 
que escancara tanto a inscrição estrutural da dominação, que teima em 
se manter, quanto os pontos de abertura para mudanças nessas relações. 
Não somente a quebra da cumplicidade feminina, mas também a 
emergência de masculinidades “desviantes”, que se impõem enquanto 
possibilidade valorada, escancaram o caráter sócio-histórico e aberto das 
relações sociais, da masculinidade hegemônica, da feminilidade 
enfatizada e da própria noção de eu (GIDDENS, 1993; 2002). Nesse 
sentido, é a própria estrutura social que é posta em questão.  

Se por um lado, a noção de ordem contribui para a segurança 
ontológica, a problematização desta resulta em insegurança (GIDDENS, 
1993; 2002) principalmente àqueles que estão nas posições de domínio. 
Não é à toa que o medo dos recém-alforriados no Brasil do século XIX, 
num contexto de hegemonia racial, por exemplo, de que fala Miskolci 
(2012), suscitou reações violentas, ou melhor, de força (CHAUÍ, 1985) 
das elites brancas dominantes. Afinal, como conclui Welzer-Lang 
(2001), os homens não querem abrir mão dos benefícios que desfrutam 
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numa estrutura de dominação masculina, apesar dos prejuízos que esta 
mesma configuração implica a eles próprios. 

Em resumo, a violência está inscrita estruturalmente nas formas 
de dominação masculina tanto de homens sobre as mulheres quanto de 
homens sobre outros homens (BOURDIEU, 2010; CONNELL; 
MESSERSCHIMIDT, 2013; KIMMELL, 1998 WELZER-LANG, 
2001). A estruturação e manutenção dessa violência são possíveis, 
respectivamente, porque encontram aspectos objetivos que agem como 
significantes legitimadores da dominação (BOURDIEU, 2010) e porque 
esses, consequentemente, são naturalizados (KIMMELL, 1998), 
vinculando-se ainda com a segurança ontológica (GIDDENS, 2002). 
Dado o caráter aberto dessas relações (GIDDENS, 1989; BOURDIEU, 
2010), pontos de deslocamentos emergem nas práticas sociais por meio 
das contradições levantadas pelas próprias subjetividades e também, 
atualmente, pelo agenciamento desses aspectos na luta política 
encabeçada, conforme explicam Giddens (1993; 2002) e Castells (2006), 
por mobilizações sociais como os movimentos feministas e queer. A 
reação a isso, no sentido de manter a dominação masculina e também a 
ficção da segurança ontológica tem sido o uso da força, manifesta nas 
formas mais explícitas de violência física e ameaças no sentido de calar, 
de fechar pontos de deslocamento das relações de poder (GIDDENS, 
1993; SAFFIOTI, 2004; CHAUÍ, 1985). Essas diferentes formas de 
violência trabalham, portanto, em conjunto, de modo retroalimentado e 
figuram a socialização de homens e mulheres em modelos de 
masculinidades hegemônicas e feminilidades enfatizadas (CONNELL; 
MESSERSCHIMIDT, 2013) que são, eles próprios, constituídos pelas 
diversas formas de violência (WELZER-LANG, 2001). No contexto 
dessas dinâmicas há sempre pontos de aberturas e fechamentos que, 
historicamente, circundam os processos de mudanças sociais em 
diferentes níveis (globais e locais, subjetivos e objetivos) (CONNELL; 
MESSERSCHIMIDT, 2013; GIDDENS, 1993; 2002). É sobre esses 
aspectos que tratarei na seção seguinte. 
 
2.3 A CONSTRUÇÃO DE MASCULINIDADES: ASPECTOS 

GLOBAIS E LOCAIS 
 
Segundo Giddens (1991, p.11) a Modernidade tardia diz respeito 

aos “[...] estilo, costume de vida ou organização social que emergiram 
na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais 
ou menos mundiais em sua influência”. Esse processo, relacionado à 
expansão do capitalismo colonial, envolve descontinuidades que 
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diferenciam este período dos antecedentes. O autor ressalta, por 
exemplo, i) o ritmo de mudança, que é acelerado dado principalmente o 
desenvolvimento tecnológico; ii) o escopo de mudança, uma vez que, 
diferente de épocas anteriores, tem havido uma maior interconexão de 
diferentes áreas do globo geral, desencadeando ondas de mudança sobre 
a Terra e iii) natureza intrínseca das instituições modernas, pois o 
Estado-nação surge somente neste período, provocando a dependência 
por atacado de fontes de energia, por exemplo, e a transformação 
completa do trabalho assalariado e de produtos em mercadoria 
(GIDDENS, 1991; 2002). 

Tais descontinuidades pressupõem elementos como i) a separação 
tempo-espaço; ii) os mecanismos de desencaixe e iii) a reflexividade, 
sendo esta última um dos aspectos mais centrais na reconfiguração de 
identidades no período a que o autor nomeia de modernidade tardia 
(GIDDENS, 1991; 1993; 2002). Essas transformações mais globais 
desencadeiam mudanças locais substantivas a ponto de alterarem num 
nível geograficamente amplo aquilo que o sociólogo chama de 
“intimidade”. Afinal, “[...] as circunstâncias sociais não são separadas da 
vida pessoal, nem são apenas pano de fundo para ela. Ao enfrentar 
problemas pessoais, os indivíduos ativamente ajudam a reconstruir o 
universo da atividade social à sua volta” (GIDDENS, 2002, p. 18). 

O processo de modernidade, segundo o Giddens (1993), 
desencadeou na intimidade, no contexto europeu, o surgimento de 
relações centradas cada vez menos em âncoras externas, caminhando 
para o que o estudioso chama de “relação pura”, ou seja, um tipo de 
relação em que se entra e se mantém “pela própria relação, pelo que 
pode ser derivado por cada pessoa da manutenção de uma associação 
com outra, e que só continua enquanto ambas as partes considerem que 
extraem satisfações suficientes, para cada um individualmente, para nela 
permanecerem” (GIDDENS, 1993, p. 69). 

Tal tipo de relação, segundo Giddens (1993; 2002) se torna mais 
factível a partir da sexualidade plástica, ou seja, “a sexualidade 
descentralizada, liberta das necessidades de reprodução” (GIDDENS, 
1993, p. 10) e caminha para o que o autor nomeia de “amor confluente”, 
isto é, “o amor ativo, contingente, [qu]e por isso entra em choque com 
as categorias ‘para sempre’ e ‘único’ da ideia do amor romântico.” 
(GIDDENS, 1993, p. 72)”. Para o sociólogo, a chave para emergência 
de relações que não impliquem dominação está na democratização da 
intimidade, o que demanda em alguma medida novas formas de 
masculinidades e feminilidades. 
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Segundo Giddens (1993; 2002), a “relação pura” apresenta, no 
entanto, contradições que envolvem principalmente os aspectos da 
confiança e do compromisso, demandados pela intimidade, de um lado, 
e da autonomia e liberdade, valorizados pelo crescente individualismo 
das sociedades modernas, por outro lado. O autor explica que, na relação 
pura, “a confiança não tem apoios externos e tem de ser desenvolvida 
tendo-se como base a intimidade” (GIDDENS, 1993, p. 153). No 
entanto, a intimidade envolve compromisso e auto-revelação, aspectos 
que podem produzir co-dependência se não acompanharem a 
preservação da autonomia. Em contrapartida, a autonomia se relaciona 
com a possibilidade de término da relação a qualquer momento, o que 
implica insegurança. Portanto, a relação pura pressupõe desafios que 
precisam ser manejados. Para Giddens (1993), uma forma de tornar esse 
tipo de relação possível é definindo limites, de modo a não permitir a 
co-dependência. Nas palavras do autor,  

 
A definição dos limites pessoais é considerada 
fundamental para um relacionamento não-viciado. 
Por quê? [...] Os limites estabelecem o que 
pertence a quem, psicologicamente falando, e por 
isso neutralizam os efeitos da identificação 
projetiva. Os limites claros em um relacionamento 
são obviamente importantes para o amor 
confluente e para a manutenção da intimidade. 
[...] Paradoxalmente, a abertura para o outro exige 
limites pessoais, pois é um fenômeno 
comunicativo; exige também sensibilidade e tato, 
pois não é o mesmo que viver absolutamente sem 
pensamentos particulares. O equilíbrio de 
abertura, da vulnerabilidade e da confiança, 
desenvolvido em um relacionamento, determinam 
se os limites pessoais transformam-se ou não em 
divergências que, em vez de estimular, obstruem 
tal comunicação. (GIDDENS, 1993, p. 106). 

 
Em uma análise histórico-sociológica das articulações entre 

mudanças sociais amplas e mudanças na intimidade e nas identidades, 
Giddens (1993; 2002) explica que a modernidade coincide com a 
emergência do amor romântico, ou seja, o amor que se afasta de âncoras 
externas e nasce do amor paixão – embora se afaste deste ao ser 
vivenciado no âmbito do casamento. O autor explica que até o século 
XVIII, na Europa, (e até meados do século XIX, no Brasil, segundo 
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Besse, 1999), parte dos casamentos se dava tendo como base relações 
econômicas. Principalmente entre as camadas pobres no contexto 
europeu, o casamento significava uma espécie de organização do 
trabalho agrário com pouquíssimo envolvimento sexual, que era então 
vivenciado nas relações extraconjugais das classes aristocráticas. No 
Brasil, as famílias patriarcais extensas, especialmente até meados do 
século XIX, pautavam-se por relações de apadrinhamento, de troca de 
proteção por prestação de serviços e submissão de todos os membros ao 
patriarca, inclusive dos parentes menos prósperos, principalmente via 
dependência econômica (BESSE, 1999). 

No contexto da modernidade europeia, o amor romântico surge 
incorporando elementos do amor paixão (centrado na sexualidade) aos 
ideais do matrimônio e articulando-se com i) a “criação do lar”, ou seja, 
a separação entre o espaço público e o privado, ii) a modificação nas 
relações entre pais e filhos, uma vez que a vida doméstica e a educação 
desses ficou a cargo da mulher e, articuladamente, ii) a “invenção da 
maternidade” (GIDDENS, 1993, p. 53). Nesse quadro, a mulher ficou 
restrita ao contexto privado, sendo responsável pela reprodução e 
educação das crianças bem como cuidado do marido. Já o homem 
intensificou-se como agente do contexto público, afastando-se do lar, 
sobretudo devido ao trabalho (NOLASCO, 1993). Embora relegasse à 
mulher ainda uma posição subalterna em relação ao homem, segundo 
Giddens (1993; 2002), o amor romântico introduziu o que o gênero 
discursivo do romance representou (e constituiu) tão bem, ou seja, a 
ideia de uma narrativa para uma vida individual15. 

Apesar disso, se, em princípio, apontava para certa liberdade e auto-
realização, o amor romântico, tanto nas elites do Brasil (principalmente 
a partir do século XIX) quanto da Europa, acabou ressaltando mais o 
elemento sublime (da idealização e do amor casto) do que o elemento 
sexual (do amor paixão). Nesse sentido, ainda, explica Giddens (1993, 
p. 51), apesar de encampar a sexualidade, o amor rompe com ela, já que 
a ‘virtude’ começa a assumir um novo sentido para os participantes da 
relação. Nesse caso, não significa mais somente inocência, mas 
qualidades de caráter que diferenciam a outra pessoa como ‘especial’.  

Em termos gerais, esse tipo de amor implicou, então, mudanças nas 
relações íntimas e na própria sociedade, principalmente, no que se 
entendia por família. Dentre essas está a liberação do vínculo conjugal 

                                                           
15 Tal fato aponta para um dos aspectos que tem sido central nas transformações 
que emergem em relação à modernidade e ao eu, qual seja, a reflexividade, 
conforme discutimos na seção 3.3. 
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de laços de parentesco mais amplos (GIDDENS, 1993; 2002). No Brasil 
do século XIX, por exemplo, em grande medida influenciado pelas 
relações coloniais a partir da Europa, os casamentos iam se alterando e 
se afastando do modelo de grandes famílias que figuravam uma 
sociedade “rigidamente hierárquica, aglutinada por vínculos de 
parentesco e clientelismo” de outrora (BESSE, 1999, p. 13). 

Além disso, o deslocamento de muitos jovens, filhos de 
cafeicultores, para estudar nos grandes centros urbanos, por exemplo, os 
tirou em alguma medida do poder seus pais (os patriarcas), contribuindo 
também para mudanças na intimidade. Igualmente, o surgimento de 
profissionais liberais e de burocratas assalariados fez com que a escolha 
de uma esposa, nas elites nacionais, não se desse mais apenas a partir do 
interesse econômico centrado no dote, extinto no final do século XIX, 
mas também nas “tendências do coração” (BESSE, 1999, p. 18), o que 
mostra em alguma medida a emergência daquilo que Giddens (1993) 
nomeia de “amor romântico” e do relativo enfraquecimento do modelo 
patriarcal tradicional também em terras brasileiras. 

Essas mudanças, no entanto, como é possível inferir, não romperam 
com relações de dominação masculina, sobretudo porque mantiveram o 
controle das mulheres nas mãos masculinas. Assim, com a separação 
entre o lar e o local de trabalho, por exemplo, o poder patriarcal, já no 
final de século XIX, declinou, mas a imagem da esposa-mãe, rainha do 
lar, emergiu com força, bem como o padrão duplo da mulher-esposa, 
vinculada ao amor romântico e da mulher-prostituta, vinculada ao amor 
paixão. Em resumo, o caráter subversivo do amor romântico foi mantido 
sob controle pela associação deste com o casamento e com a 
maternidade. Nesse contexto, a divisão dos trabalhos, por exemplo, 
implicava o confinamento da sexualidade feminina ao casamento, 
mesmo que esse tivesse um significado paradoxal às mulheres, já que 
era usado muitas vezes como um meio de alcançar certa autonomia. 

Nolasco (1993) explica como, no Brasil, essa dinâmica burguesa 
eurocentrada participa do contexto familiar em tempos mais recentes. 
Segundo o autor, a articulação da masculinidade à noção de “bom 
trabalhador”, “pagador de impostos”, “cidadão”, derivada em grande 
medida da divisão do trabalho como se deu na modernidade, e encampa 
atitudes de compensação, servindo como argumento de justificação da 
violência contra a companheira, por exemplo. É nesse sentido que é 
recorrente nas falas de homens autores de violência e também de 
mulheres agredidas a valoração desse homem enquanto “bom 
trabalhador” (Conf. pesquisa de SCARDUELI, 2016, por exemplo). 
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Em outras palavras, “no senso comum, se um homem não deixa 
faltar nada para sua esposa e filhos, ele fica ‘liberado’ para uma vida 
dupla sexual” (NOLASCO, 1993), por um lado, aspecto articulado com 
as feminilidades e o surgimento do padrão-duplo (GIDDENS, 1993) e 
também, por outro lado, para exigir a contrapartida sexual da esposa, se 
assim o quiser, justificando “explosões de violência” caso não seja 
atendido (NOLASCO, 1993). 

Externamente às elites nacionais, para a maioria da população 
brasileira o casamento era sinônimo de um status social raramente 
vivenciado. No início do século XX, no Brasil, por exemplo, classes não 
elitizadas se engajavam recorrentemente em uniões consensuais não 
legitimadas. Além disso, era bastante comum a chefia familiar feminina. 
As mulheres das classes trabalhadoras sustentavam uma existência 
marginal que se constituía para elas, contraditoriamente, numa forma de 
ocupar espaços públicos e desfrutar, ainda de modo exorbitantemente 
limitado, certa autonomia via renda própria (BESSE, 1999). 

Nesse sentido, as mulheres experimentavam a dominação estrutural 
de diferentes modos, que variavam tendo em vista atravessamentos 
como os de classe e raça (BESSE, 1999; KIMMEL, 1998). É consenso, 
no entanto, que apesar das diferenças de classe apontadas acima, as 
mulheres compartilhavam da estrutura de dominação de gênero social 
inscrita sócio-historicamente e legitimadora de certa masculinidade e 
feminilidade (CONNELL, 2003; CONNELL; MESSERSCHIMIDT, 
2013). Assim, as intersecções de classe, raça e gênero figuram a 
construção histórica de uma masculinidade hegemônica e uma 
feminilidade enfatizada no Brasil a partir principalemente das relações 
coloniais com a Europa, centradas, por exemplo, no controle masculino 
sobre as mulheres. Esses modos de estruturar as relações via práticas são 
ilustrados no excerto abaixo. 

 
[...] a economia de mercado em rápida expansão 
havia solapado progressivamente os papéis 
produtivos das mulheres dentro da família, as 
mulheres das classes média e alta ingressaram na 
esfera pública em grandes variedades de novos 
papéis. Embora a vida das mulheres urbanas 
pobres não mudasse na mesma proporção, “a 
questão social” e a “questão da mulher” 
convergiam, refletindo a intensificação do conflito 
de classes. As mulheres ricas queixavam-se cada 
vez mais de que suas empregadas estavam se 
tornando insuportavelmente “petulantes”, 
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enquanto as autoridades públicas empenhavam-se 
em conter o comportamento “imoral” de 
“mulheres desonestas” e os conservadores 
denunciavam insistentemente o emprego de 
mulheres pobres fora de casa como algo perigoso 
para a estabilidade da família, a moralidade social 
e, portanto, a ordem política. (BESSE, 1999, p. 
20) 

 
Nesse sentido, o controle das mulheres de diferentes classes 

demandava, no contexto moderno do século XIX e, especialmente início 
do XX, no Brasil, a manutenção de uma “ordem” articulada com a 
expansão conlonial. Veja-se que a hegemonia é sustentada, conforme 
figura a citação acima, não apenas pela ação de classes opressoras sobre 
classes oprimidas, mas por meio da inscrição de modos hegemônicos de 
significação também nas classes oprimidas (BOURDIEU, 2010). A 
citação ilustra isso na medida em que mostra na fala de mulheres a 
manutenção de relações de dominação sobre outras mulheres, centrada 
nas diferenças de classe, neste caso, e de homens sobre as mulheres, 
centrada nas relações de gênero social, neste outro caso. Assim, de fato, 
eixos como os de classe constituem as narrativas de si e as práticas 
sociais de modo mutuamente sobredeterminado em relação a outros 
eixos como o de raça e de gênero social (CONNELL; 
MESSERSCHIMIDT, 2013; KIMMELL, 1998; SAFFIOTI, 2004). Nas 
palavras de Saffioti,  

 
gênero, raça/etnicidade e as classes sociais 
constituem eixos estruturantes da sociedade. Estas 
contradições, tomadas isoladamente, apresentam 
características distintas daquelas que se pode 
detectar no nó que formaram ao longo da história 
(SAFFIOTI, 1997b). Este contém uma 
condensação, uma exacerbação, uma potenciação 
de contradições. Como tal, merece e exige 
tratamento específico, mesmo porque é no nó que 
atuam, de forma imbricada, cada uma das 
contradições mencionadas. Além disto, esta 
concepção é extremamente importante para se 
entender o sujeito múltiplo (LAURETIS, 1987) e 
a motilidade entre suas facetas. Efetivamente, o 
sujeito, constituído de gênero, classe e raça/etnia, 
não apresenta homogeneidade. Dependendo das 
condições históricas vivenciadas, uma dessas 
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faces estará proeminente, enquanto as demais, 
ainda que vivas, colocam-se à sombra da primeira. 
Em outras circunstâncias, será uma outra faceta a 
tornar-se dominante. Esta mobilidade do sujeito 
múltiplo acompanha a instabilidade dos processos 
sociais, sempre em ebulição (SAFFIOTI, 2004, p. 
78-79). 

 
Além disso, é claro no texto de Besse (1999) que posições de 

dominação, seja em termos de classe, raça ou gênero, tornam-se 
“invisíveis”, naturalizadas, aos que as ocupam (KIMMELL, 1998; 
BOURDIEU, 2010). 

Confinando a mulher ao contexto doméstico e construindo uma 
feminilidade enfatizada (CONNELL, 2003), a modernidade trouxe 
transformações também em termos de masculinidades. Nesse caso, 
Vigarelo (2013) explica que, na França do século XVII, por exemplo, 
houve a emergência de uma masculinidade centrada na civilidade, 
distanciando-se dos modos “grosseiros” e “fisicamente violentos” da 
época anterior. Nas palavras do autor, nesse período “a virtude viril se 
faz pela virtude civil” (VIGARELO, 2013, p. 215), encapada como um 
dos valores que tornariam o homem a “pessoa especial” para o 
casamento, por exemplo. Nesse sentido, a masculinidade hegemônica, 
ou seja, as práticas de hombridade valorizadas no período acarretam a 
inscrição nos padrões de então (não mais centrados na violência física, 
na deselegância sensível, por exemplo) de características como 
“pacifismo”, “razoabilidade” e “delicadeza no trato, nas formas de 
falar”. Conforme explica Vigarelo (2013, p. 209), 

 
O modelo vem da Corte, mas visa mais 
largamente o social. Dada a centralização política 
nos estados modernos, o açambarcamento da 
força e da violência pelo poder real assume um 
sentido preciso: a proibição de vinganças 
individuais, o respeito à justiça coletiva, a 
necessidade imposta a cada indivíduo de um 
controle e de uma contenção. O ataque direto não 
saberia ter lugar. A bravata, a injúria, a “questão 
de honra” não podem mais reivindicar a reação 
violenta. [...] é ao rei que cabe o direito de regrar e 
julgar a violência pública e privada. 
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No entanto, essa mudança nas práticas valorizadas que mesclavam 
“dominação e força, moderação e ponderação” não implicou perda de 
domínio masculino, principalmente sobre as mulheres, conforme vimos 
mostrando desde o início dessa seção. Tais mudanças, ainda, se 
articulavam ao domínio colonial a partir do que os estudos decoloniais 
têm nomeado de “falácia desenvolvimentista” da modernidade 
(BALLESTRIN, 2013), processo que escamoteava tanto a permanência 
da dominação masculina sobre a mulher quanto a instauração/expansão 
da exploração colonial sobre a América Latina, por exemplo, a partir de 
um discurso de “civilização dos incivilizados”, conforme discuto 
adiante. 

Assim, tais mudanças, de fato, não reverteram sobre aspectos 
essenciais das masculinidades hegemônicas que se relacionam com a 
dominação sobre as mulheres e sobre outros homens. Conforme 
explicam Connell e Messerschmidt (2013, p. 264), nas dinâmicas das 
masculinidades sempre há “uma influência recíproca das masculinidades 
umas sobre as outras. Padrões de masculinidade hegemônica podem 
mudar ao incorporarem elementos de outras masculinidades”, o que não 
implica necessariamente o apagamento de elementos sustentadores da 
dominação, da violência, podendo, inclusive, servir para a sustentação 
da dominação em outros eixos de constituição das identidades (raça e 
classe, por exemplo). Nesse sentido, afirma Vigarelo (2013), a 
masculinidade hegemônica, “civilizada”, da modernidade tardia 

 
[...] insiste sobre uma absoluta dominação, cujo 
primeiro exemplo é aplicar-se na doma “dos 
cavalos que são mais fogosos”. Ele sublinha mais 
ainda uma relação muito precisa com a esposa, a 
qual deve ser “governada como uma pupila”: 
súdita deliberadamente frágil, dama que “deve 
estar tão pronta a obedecer quanto é vosso dever 
de comandar”. (VIGARELO, 2013, p. 216). 

 
 A masculinidade valorizada no contexto europeu e expandida 
para as colônias, nesse caso, então, está vinculada à dominação da 
mulher, o que, consequentemente, pressupunha aquilo que Connell e 
Masserschimidt (2013) chamam de feminilidade enfatizada, ou seja, o 
padrão de mulher baseado na docilidade, submissão e maternidade, 
contraparte da masculinidade hegemônica, ambas convergentes aos 
moldes do amor romântico emergente no projeto da modernidade. Além 
disso, a masculinidade “civilizada” pressupunha, ainda que por meio de 



65 

 

jogos ritualizados, os aspectos da competição, da violência e do 
combate. Até mesmo no século XX, inclusive, alguns movimentos de 
homens em países europeus e norte-americanos preconizavam reuniões 
de celebração à masculinidade heroica das atitudes de bravura e valentia 
masculinas (KIMMELL; KAUFMAN, 1995 apud CECHETTO, 2004). 

Esses padrões, em grande medida, se estendem, ou melhor, são 
estrategicamente levados – ainda que ressignificados pela conjuntura 
local – às elites brasileiras, que durante o século XIX, contexto da 
Abolição da escravatura e instituição da República, buscava imitar os 
padrões europeus de sociedade, operando, assim, em articulação ao 
projeto geopolítico europeu. Veja-se que a configuração de um modelo 
hegemônico de masculinidade no Brasil em grande medida se articula 
com a ideia de modernidade – e sua falácia desenvolvimentista – 
difundida a partir da Europa. Nas palavras de Miskolci (2012), 

 
[No Brasil] vigorava a ideia ocidental de 
modernidade como resultado desta hegemonia 
europeia construída em uma relação necessária e 
desigual com a maior parte do mundo, vista como 
bárbara e incivilizada. O ideal de progresso 
brasileiro, portanto, seria o caminho em direção à 
civilização. Persegui-la era seguir a Europa, 
compreendida como modelo de modernidade a ser 
alcançado pelo resto do mundo. (MISKOLCI, 
2012, p. 23). 

 
Nesse sentido, a própria ideia de nação brasileira estava centrada na 

necessidade de “civilizar o povo”, visto como a maior ameaça ao 
“progresso” do país e isso passava pela hegemonização de certos 
padrões de masculinidades e feminilidades. Baseando-se em modelos 
europeus, as elites nacionais buscavam, por exemplo, colonizar a região 
com os “verdadeiros homens” como os da América da Norte, colonizada 
por europeus, a fim de que o Brasil crescesse “forte e viril como o 
Canadá e a Austrália” (MISKOLCI, 2012, p. 31). O processo de 
hegemonização de um modelo de masculinidade local, portanto, esteve 
marcado pela história global de colonialismo (CONNELL, 2003; 
CONNELL; MESSERSCHIMIDT, 2013). 

Especificamente no Brasil, tal modelo fora atravessado 
substancialmente por questões de classe e raça, sobretudo porque a 
política de “civilidade” nacional agia para o embranquecimento da 
população. Isso é figurado pelas políticas de imigração de trabalhadores 
brancos europeus ao país (BESSE, 1999; MISKOLCI, 2012). Nas 
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palavras do sociólogo Adalberto Cardoso (apud MISKOLCI, 2012, p. 
33), 

 
[Esse processo] combinava preconceito racial e 
desprezo pelo trabalhador livre nacional, visto 
como preguiçoso, não confiável e privado de 
mentalidade moderna (burguesa acumulativa) já 
que se satisfazia com muito pouco e, portanto, não 
podia ser submetido ou disciplinado por 
incentivos pecuniários. 

 
De fato, esses atravessamentos implicam historicamente as 

masculinidades locais, e explicam porque, por exemplo, a valoração do 
trabalho tem sido ainda um aspecto integrante da masculinidade 
institucionalmente valorada no país (NOLASCO, 1993), sobretudo na 
região em que o grupo alvo desta pesquisa ocorre, contexto de 
substantiva imigração de colonos europeus e intenso discurso de 
valorização do trabalho. O trabalho, explica Nolasco (1993), no contexto 
da modernidade burguesa, define-se enquanto marca de masculinidade, 
na medida em que propicia a saída do lar. Para o autor,  

 
[...] o trabalho confere ao homem um status de 
independência que se limita ao âmbito financeiro. 
Uma de suas funções é dissolver o vínculo com a 
família, tornando-o, sob pretexto da 
independência, indivíduo comprometido com uma 
obsessão “produtiva” e com a reprodução de 
valores da ordem capitalista. (NOLASCO, 1993, 
p. 51). 

 
Nesse caso, há uma convergência entre as estruturas sociais 

capitalistas-colonialistas e a criação de modos de vida que impregnam 
em habitus sustentadores dessas mesmas estruturas. Em outras palavras, 
o sistema capitalista depende da manutenção de certos valores e 
modelos de comportamentos de homens e mulheres (NOLASCO, 1993) 
e, historicamente, da expansão/imputação desses valores sobre as 
colônias partícipes do projeto de exploração em níveis geopolíticos, o 
que implica a desvalorização de culturas locais, por exemplo, em prol de 
modos de vida escolhidos a partir de colonizadores. Essa hegemonia 
masculina acerca da provisão financeira se relaciona, numa sociedade 
capitalista, com o controle sobre as mulheres (VIRGILI, 2013). No 
entanto, é também um aspecto problemático, em termos de 
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subjetividades, do modelo hegemônico de masculinidade (NOLASCO, 
1993; SAFFIOTI, 2004). Conforme afirma Saffioti (2004, p 35), “[...] 
este papel de provedor constitui o elemento de maior peso na definição 
da virilidade. Homens que experimentam desemprego por muito tempo 
são tomados por um profundo sentimento de impotência, pois não há o 
que eles possam fazer”. 

Em termos gerais, não somente o Estado, nesse caso, agia para 
hegemonização de certa masculinidade atrelada à dominação sobre as 
mulheres e outros homens, articulando-se ao projeto capitalista-colonial; 
mas também outras instituições, inclusive do âmbito científico, 
contribuíram para tal empreitada. Segundo Miskolci (2012), sob uma 
perspectiva evolucionista centralmente racista e sexista, 

 
Ganhavam importância teorias sob a necessidade 
de controle da hereditariedade humana e, 
principalmente, sobre suas supostas ameaças. As 
elites temiam a violência e o perigo que 
projetavam os negros e mulatos, questão “racial” 
que se associa diretamente a preocupações com 
uma variedade de “desvios”. Os temores raciais, 
sexuais e de gênero se associavam e eram visíveis, 
por exemplo, nas antologias científicas entre raça 
e gênero baseadas nas ideias de que “as raças 
inferiores representavam o tipo ‘feminino’ das 
espécies humanas, e as mulheres representavam a 
‘raça inferior’ de gênero” (Stepan, 1994, p. 79). 
As mulheres e os recentemente denominados 
homossexuais eram vistos como “ameaças” à 
ordem, daí começarem a ser associados à 
anormalidade, ao desvio e até mesmo à doença 
mental. (MISKOLCI, 2012, p. 39). 

 
Nesse sentido, então, a partir dos apontamentos até aqui elencados, 

é possível afirmar que as masculinidades locais são constituídas de 
modo interseccional e no interior de relações de dominação mais 
amplas. 

Nesse contexto, em primeiro lugar, o modelo do “verdadeiro 
homem” no Brasil segue em boa medida a “hombridade civilizada” 
valorizada principalmente a partir da Europa, via relações de 
colonialidade com o “resto do mundo”, e difundida via diversas 
instituições (familiar, educacionais, midiáticas, religiosas etc.), no 
âmbito das quais as pessoas viviam suas vidas. Conforme mostra 
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Miskolci (2012, p. 53), “apenas aqueles que provassem seu autocontrole 
– uma vida regrada pelo casamento e a criação de uma família – 
poderiam ter reconhecido seu status de verdadeiro cidadão nacional”, 
por exemplo.  

Em segundo lugar – e em relação ao fato acima apresentado –, a 
branquitude também assume um caráter central na masculinidade 
hegemônica local, de modo que o homem branco fora visto como o 
representante do progresso. Nas palavras de Miskolci (2012, p. 54), 

 
Ideal nacional branqueador tinha como um de 
seus pilares a reprodução sob o controle 
masculino, pois o homem – e apenas ele – era 
visto como o verdadeiro portador da branquitude e 
do progresso. Assim, como já observado por 
autores como Moutinho, nossa elite considerava 
que o futuro da nação brasileira dependia de 
casais reprodutivos formados a partir do homem 
branco. Indo mais fundo, é possível caracterizar o 
desejo da nação como um projeto político 
embranquecedor assentado no que hoje 
chamaríamos de domínio do desejo heterossexual 
masculino. O desejo “desejável”, portanto, devia 
ser hierarquizado alçando ao topo o masculino, 
branco e heterossexual. 

 
Em terceiro lugar, além da inscrição estrutural do racismo, sexismo 

e homofobia, apontados por Miskoici (2012), a masculinidade local – 
em articulação  com o modo capitalista-colonial “global” – intensificou, 
assim como na Europa, a valorização do trabalho enquanto símbolo da 
virilidade (NOLASCO, 1993). Esse fato estava presente, por exemplo, 
na argumentação racista que justificava a imigração de trabalhadores 
europeus, haja vista que esses “não seriam preguiçosos”, possuiriam 
uma “mentalidade moderna (burguesa acumulativa)” e não se 
satisfariam com pouco dinheiro, pelo que trabalhariam intensamente 
(Conf. Miskolci, 2012).  

Esses aspectos gerais das masculinidades (civilidade, racismo, 
vinculação ao modelo capitalista de trabalho, sexismo e homofobia) são 
convergentes, em alguma medida com o que Kimmel (1998) apresenta 
acerca das masculinidades norte-americanas, do século XX, por 
exemplo, o que demostra as convergências globais da empreitada de 
dominação colonial via valoração/imputação de certas masculinidades e 
feminilidades. Conforme ilustra a descrição de Goffman: 
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Há apenas um homem completo e sem rubores na 
América do Norte: um jovem, casado, branco, 
urbano, do norte, heterossexual, protestante, pai, 
com educação superior, bem empregado, bem 
apessoado, de bom peso e boa estatura, e com 
algum recorde esportivo recente… Qualquer 
homem que não se qualifica em alguma dessas 
categorias provavelmente irá ter uma imagem de 
si mesmo – pelo menos durante alguns momentos 
– como sem valor, incompleto e inferior. 
(GOFFMAN apud KIMMEL, 1998, p. 106-107, 
grifo nosso) 

 
Nos séculos XX e XXI, essas masculinidades têm passado por um 

processo substantivo de problematização, também em resposta às 
mudanças sociais demandadas pelas históricas lutas feministas, que 
emergem tanto em centros colonizadores, como a Europa e os EUA, 
como também nas colônias, sendo neste caso atrelas a pautas marcadas 
pela colonialidade16. Nesse ínterim, a vulnerabilidade intrínseca de 
homens –  localizados sócio-historicamente – tem sido trazida à tona, 
escancarando a fragilidade da relação naturalizada entre masculinidade 
hegemônica e potência, e entre dominação masculina e submissão 
feminina, por exemplo. Esse fato ilustra os efeitos na natureza relacional 
das identidades e aponta para as relações de alteridade que constituem as 
relações sociais de modo geral (de gênero social, de colonialidade, de 
raça/etnicidade, de classe). No que tange às masculinidades e 
feminilidades, o próprio Giddens (1993, p. 148) tem argumentado que 
“na medida em que o poder do homem está baseado na cumplicidade  
das mulheres, e nos préstimos econômicos e emocionais que as 
mulheres proporcionam, ele está ameaçado”. A “quebra” dessa 
“cumplicidade” tem contribuído para a problematização das relações de 
gênero e, especialmente, do que poderiam ser as masculinidades 
hegemônicas local e globalmente. 

A luta política, nesse contexto, se mostra substancial às mudanças, 
sobretudo porque a dominação masculina encontra sua legitimação em 
modelos de masculinidades e de feminilidades. Nas palavras de Haroche 
(2013, p. 17), “a virilidade é um elemento central da memória da 
dominação masculina”. Nesse contexto, a violência enquanto 

                                                           
16 Veja-se, por exemplo, o papel dos movimentos feminista da luta contra a 
ditadura militar no Brasil, conforme discuto no capítulo 5. 
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característica intrínseca aos modos de dominação torna-se parte das 
masculinidades legitimadas historicamente, sendo inclusive um aspecto 
central na formação de “grandes homens” (WELZER-LANG, 2001). Tal 
violência não se manifesta apenas no que se tem chamado violência 
física, mas se inscreve naquilo que Bourdieu chama de violência 
simbólica, ou no que Haroche (2013) nomeia de “violências insidiosas”. 

Aliás, conforme apontam Welzer-Lang (2001) e Haroche (2013), as 
violências de gênero social têm se tornado, diante das mudanças sociais 
acima apontadas, cada vez mais dissimuladas, sendo expressas 
principalmente pelo paternalismo e arrogância. Isso ocorre num 
contexto histórico em que a violência, principalmente física, migra das 
mãos das pessoas para as mãos do Estado, via instituições repressoras; 
contexto no qual (a partir do século XX), as mulheres têm alcançado 
alguns diretos formais e mobilizado o Estado, por exemplo, para 
responder à dominação17 a que estão submetidas, principalmente quando 
se trata do contexto privado (HAROCHE, 2013). Esse fato, no entanto, 
não encerra os casos de violência física, ameaça e estupros, por 
exemplo, uma vez que esses, como discutidos na seção anterior, se 
relacionam com a manutenção da dominação masculina. 

 

2.4 ENCAMINHAMENTOS 
 

A partir das discussões empreendidas até aqui, é possível ver a 
ênfase dada às noções de práticas e mudanças sociais. Isso é figurado 
pelo próprio conceito de masculinidade hegemônica que este trabalho 
encapa e pela perspectiva histórica e sociológica que fundamenta esta 
discussão. Na esteira dessa perspectiva, é preciso ressaltar que as 
práticas sociais, conforme a presente discussão possibilita inferir, não se 
restringem a aspectos de ações materiais, mas são também constituídas 
por dimensões que envolvem a construção e contestação de sentidos 
acerca dessas ações. Esse aspecto não é acessório nesta discussão, haja 
vista que a dimensão semiótica assume um caráter central na 
significação, manutenção e contestação do status quo, além figurar a 
construção das identidades, entendidas aqui como narrativas de si 
sustentadas no âmbito das e em relação às práticas sociais, marcadas por 
processo sócio-históricos complexos em diferentes níveis (locais e 
gobais). Isso é figurado quando entendo que há modelos de 

                                                           
17 Conforme discutirei no capítulo 5. 
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masculinidades que funcionam enquanto normas sociais, por exemplo, o 
que só é possível porque lidamos com valorações e significações das 
próprias práticas, que as constituem “de dentro” e “de fora”, nas 
diferentes instâncias da existência. Diante disso, faz-se necessário 
clarificar, afinal, qual é a relação entre prática social e linguagem e, no 
contexto dessa pesquisa, com os modos possíveis de existência que 
emergem dessas relações.  É sobre isso que tratarei no próximo capítulo, 
apresentando especialmente a teoria de linguagem que fundamenta a 
presente análise centrada nas práticas sociais, a saber, a Análise Crítica 
de Gêneros Discursivos. 
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3 PRÁTICAS SOCIAIS E GÊNEROS DO DISCURSO: 
CONSIDERAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS ACERCA DA 
ANÁLISE CRÍTICA DE GÊNERO 
 

A Análise Crítica de Gêneros discursivos (doravante ACG), em 
suas várias proposições (MEURER, 2002; BHATIA, 2004, 2008; 
MOTTA-ROTH, 2008; BONINI, 2010, 2013), tem sido pensada como 
um composto teórico que toma por base a perspectiva crítica do discurso 
aberta por Norman Fairclough (2001; 2003) e a ela se acrescenta uma 
teoria de gênero de discurso (sociorretórica, sistêmico-funcional, 
dialógica, etc.), de modo que o gênero passa a ser lido como parte da 
semiose social e como instância de realização da prática social 
(BONINI, 2013; FERRETTI SOARES; BONINI, 2016). 

Nesse sentido, retomando, refletindo e ampliando propostas de 
Bonini (2007, 2010, 2013), discutirei alguns postulados faircloughianos 
(FAIRCLOUGH, 2001, 2003; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999) 
que contribuem para a formulação da ACG (sobretudo o conceito de 
práticas sociais e seus desdobramentos), bem como alguns postulados 
do Círculo de Bakhtin, sobretudo o conceito de gênero discursivo e de 
linguagem a partir das obras “Marxismo e Filosofia da Linguagem”, de 
Volochinov (2014); do capítulo “Os gêneros do discurso” em “Estética 
da Criação Verbal”, de Bakhtin (2003); do capítulo “Os elementos da 
produção artística”, de Medviédev (2016), o texto “O problema do 
conteúdo, do material e da forma na criação literária”, de Bakhtin (1988) 
e as discussões de alguns estudiosos bakhtinianos (FARACO, 2009; 
MORSON; EMERSON, 2008; RODRIGUES, 2004, 2005; SOBRAL, 
2012 entre outros.). 

Saliento que, embora o foco da abordagem seja trazer o 
conceito de gênero discursivo para a perspectiva crítica; na medida em 
que essa perspectiva for sendo apresentada, ensaio também uma 
aproximação com a filosofia da linguagem apresentada nas obras do 
Círculo citadas acima. 

 

3.1 O CONCEITO DE PRÁTICA SOCIAL 
 

O conceito de “prática social” que alimenta o panorama 
epistemológico da Análise Crítica de Gênero (ACG) provém da Análise 
Crítica do Discurso (ACD), perspectiva que é norteada, embora não 
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exclusivamente18, pelas postulações de Norman Fairclough e que tem 
como objetivo estudar a linguagem enquanto parte constitutiva da 
prática social (RESENDE; RAMALHO, 2011). O foco nas práticas 
sociais em tais abordagens se dá pelo fato de estas não restringirem a 
análise da linguagem a partir de uma concepção imanente que focalize 
apenas os aspectos sintáticos ou semânticos de uma língua abstraída do 
uso. Na concepção em pauta, a linguagem é parte irredutível da vida 
social, mantendo com esta uma relação dialética, na qual “questões 
sociais são, em parte, questões discursivas” (CHOULIARAKI; 
FAIRCLOUGH, 1999, vii). Essa perspectiva teórica é baseada no 
Realismo Crítico, (Conforme o propõe Bhaskar), segundo o qual, 

 
[...] a realidade é constituída não apenas de 
experiências e do curso dos eventos realizados, 
mas também de estruturas, poderes, mecanismos e 
tendências – de aspectos da realidade que geram e 
facilitam eventos realizados que nós podemos (ou 
não) experienciar (BHASKAR; LAWSON, 1998, 
p. 5 apud RESENDE, 2009). 

 
Nesse sentido, a realidade é estratificada, sendo constituída, 

nessa perspectiva, de três domínios: real, realizado e empírico. O 
primeiro domínio corresponde ao que existe, seja natural ou social, 
independentemente de ser um objeto empírico para nós e de termos uma 
compreensão adequada de sua natureza, sendo, portanto, uma estrutura 
potencial. O segundo refere-se ao que acontece se e quando os poderes 
causais das estruturas, do que é potencial, são ativados. O terceiro 
refere-se às experiências particulares de eventos específicos 
(FAIRCLOUGH; JESSOP; SAYER, 2016). 

Para o Realismo Crítico, há diferentes estratos no mundo – o 
biológico, o social, o físico, o químico etc., sendo que há uma relação de 
interdependência interna causal entre esses estratos e domínios. Em 
outros termos, a operação de qualquer mecanismo gerativo dos 
diferentes estratos implica sempre a operação simultânea dos outros, 
sendo que não são redutíveis a um e sempre dependem de outros 
(CHOULIRAKI; FAIRCLOUGH, 1999). Assim, a “vida (natural e 
                                                           
18A Análise Crítica do Discurso, perspectiva da qual provém o conceito de 
prática social mobilizado nesta pesquisa, congrega, além de Fairclough, outros 
estudiosos, dentre os quais estão: Teun van Dijk, Gunther Kress, Theo van 
Leeuwen, Ruth Wodak. Para conferir um breve histórico da área, sugiro Wodak 
e Mayer (2001). 
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social) é um ‘sistema aberto’, em que qualquer evento é governado por 
‘mecanismos’ simultaneamente operativos (ou poderes geradores)” 
(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 19). Como explica 
Bhaskar (1993, p. 02), nessa perspectiva “estruturas sociais e ação 
humana são dialeticamente relacionadas, de modo que se evita tanto o 
voluntarismo como a reificação”. 

Na abordagem da linguagem como prática social, Fairclough 
(2003) retoma esse postulado concebendo a linguagem, enquanto 
sistema semiótico, como pertencente ao domínio das estruturas – do 
real19 – ao passo que concebe os textos como material concreto de cada 
evento discursivo, relacionado ao domínio empírico. O autor entende, 
no entanto, que a análise do social deve focalizar um nível 
intermediário, qual seja, o nível das práticas sociais que constituem as 
ordens de discurso, uma vez que isso possibilita dar conta tanto do que 
há de “estabilizado”, “fixo” – estruturas, quanto de “inédito”, “peculiar” 
– eventos da vida social. Afirma Fairclough (2003, p. 24): 
 

A linguagem pode ser considerada uma das 
estruturas sociais a que acabo de me referir. A 
linguagem define um certo potencial, certas 
possibilidades, e exclui outras - determinadas 
maneiras de combinar elementos linguísticos são 
possíveis, outras não (por exemplo, ‘the book’ é 
possível em Inglês,  ‘book the’ não é). Mas textos 
como elementos de eventos sociais não são 
simplesmente efeitos de potenciais definidos pela 
língua. Precisamos reconhecer entidades 
orgânicas intermediárias de tipo especificamente 
linguístico, a rede de elementos linguísticos das 
práticas sociais. Chamarei essas de ordens de 
discurso (ver Chouliaraki; Fairclough, 1999, 
Fairclough, 1992). Uma ordem do discurso é uma 
rede de práticas sociais em seu aspecto linguístico. 
Os elementos de ordens de discurso não são coisas 
como substantivos e frases (elementos de 
estruturas linguísticas), mas discursos, gêneros e 
estilos. 

                                                           
19 Resende (2009) utiliza o termo “potencial”, ao invés de “real”, pois, segundo 
a autora, esse seria mais adequado ao sentido empregado pelo Realismo Crítico, 
ou seja, de que há estruturas que existem enquanto potenciais a serem ativados. 
Assim, ao longo da explanação podem aparecer ambos os termos como 
sinônimos. 
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Assim, para Fairclough, o escopo da análise crítica não são as 

estruturas abstratas e nem os eventos singulares, mas as redes de 
práticas sociais que constituem diferentes ordens de discurso e que são 
constituídas de gêneros, discursos e estilos, em que gêneros discursivos 
dizem respeito às maneiras de agir e interagir; discursos, às maneiras de 
representar e estilos, às maneiras de ser (FAIRCLOUGH, 2003, p. 26). 
Para Fairclough (2003, p. 25), “práticas sociais podem ser vistas como 
articulações de diferentes tipos de elementos sociais, que estão 
associados a determinadas áreas da vida social”. Na concepção de 
Chouliaraki e Fairclough (1999), práticas sociais são, especificamente, 

 
[...] maneiras habituais, vinculadas a tempos e 
espaços particulares, nas quais pessoas aplicam 
recursos – materiais e simbólicos – para agirem 
juntas no mundo. Práticas são constituídas ao 
longo da vida social – nos domínios 
especializados da economia e da política, por 
exemplo, mas também no domínio da cultura, 
incluindo a vida cotidiana (CHOULIARAKI; 
FAIRCOUGH, 1999, p. 21). 

 
Prática social, então, na perspectiva faircloughiana é constituída 

tanto de discurso/semiose, quanto de outras instâncias como atividade 
material, fenômeno mental e relações sociais (CHOULIARAKI; 
FAIRCOUGH, 1999). Fairclough ressalta o fato de a prática social não 
se limitar a discursos, mas “articular discurso (como semiose) com 
outros elementos sociais não-discursivos” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 
25). Tal posicionamento é, em alguma medida, encontrado também nas 
postulações de Volochinov (2014), quando este afirma que há um 
vínculo entre a comunicação verbal e a situação extralinguística, o que 
nos permite inferir que diferentes aspectos – linguísticos e 
extralinguísticos – constituem a situação social, sendo que esta não é 
redutível a nenhum deles. Vejamos a seguinte postulação do autor: 
 

Graças a esse vínculo concreto com a situação, a 
comunicação verbal é sempre acompanhada por 
atos sociais de caráter não verbal (gestos do 
trabalho, atos simbólicos de um ritual, cerimônias, 
etc.), dos quais ela é muitas vezes apenas o 
complemento, desempenhando um papel 
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meramente auxiliar. (VOLOCHINOV, 2014, p. 
128). 

 
 Veja-se que aqui o autor escreve que a comunicação verbal, ou 
seja, a instância de uso da linguagem verbal, é acompanhada por – 
portanto, não se confunde com – atos sociais de caráter não-verbal – 
“gestos do trabalho”, por exemplo, que nada mais são do que o que 
Fairclough chama de “atividade material”. Nesse sentido, embora aqui 
se esteja falando da linguagem verbal e não estritamente da linguagem 
enquanto semiose (o que seria mais abrangente), é fato que Volochinov 
(2014) pressupõe outros aspectos nas interações sociais, ou seja, nas 
práticas nas quais os sujeitos se engajam, que não se reduzem à 
linguagem verbal (ou à própria linguagem enquanto semiose), embora 
esta (enquanto signo) ocupe um lugar de destaque na discussão desse 
autor20. 

Veja-se que em vários momentos do debate acerca da interação 
verbal, Volochinov (2014) menciona que as relações sociais 
“determinam inteiramente a enunciação concreta” (p. 117), ou ainda, 
que a “atividade mental pode ser marcada por entonações sutis e 
complexas” (p. 118, grifo meu), o que permite inferir que, embora essas 

                                                           
20

 É importante frisar que, embora neste trecho Volochinov (2014) esteja 
falando da linguagem verbal em relação a aspectos não verbais, não é possível 
afirmar que o autor conceba esses últimos aspectos como não investidos de 
significação (semiose), o que minha explanação poderia erroneamente levar o 
leitor a concluir. É claro que todo gesto é semiótico, é sígnico. No entanto, é 
importante entender que há o gesto/ato material e há o signo (verbal ou não 
verbal), embora na vida essas instâncias só existam juntas. Daí a conclusão 
corrente de que todo gesto é signo (ou discursivo), toda ação é discurso. As 
diferenças que tenho apontado até aqui dizem respeito ao fato de que aspectos 
do signo verbal elencados por Volochinov podem ser estendidos à linguagem 
enquanto signo (inclusive os signos não verbais, como a pintura, por exemplo), 
mas que não é possível afirmar que o signo (seja ele verbal ou não verbal) seja o 
elemento ao qual todo o mundo material e simbólico se reduzem. Veja-se que o 
próprio autor afirma a existência do ato fisiológico, embora enfatize que 
qualquer um desses atos não seria “esclarecido pela consciência” se não fosse 
pela semiose (conf. Volochinov, 2014, p. 36: “Se privarmos a consciência de 
seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada. A imagem, a palavra, o 
gesto significante etc. constituem seu único abrigo. Fora desse material, há 
apenas o simples ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, desprovido 
do sentido que os signos lhes conferem.”). Enfim, se, por um lado, não há nada 
que não seja investido discursivamente, a semiose não suplanta os outros 
aspectos das práticas sociais. 
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sejam todas, em alguma medida, instâncias constituídas também pela 
semiose (dado o caráter sígnico da linguagem verbal e seu papel 
constitutivo da consciência, como defende Volochinov), isso não 
significa que as interações sociais sejam redutíveis à linguagem, à 
semiose21. Ainda, em discussão acerca dos gêneros discursivos, Bakhtin 
(2003, p. 293) explica que “[os gêneros] são uma forma típica das 
enunciações individuais, mas não são as próprias enunciações”. 
Ademais, para Medviédev (2016, p. 198), o gênero “é um complexo 
sistema de meios e métodos de domínio consciente e de acabamento da 
realidade”, não sendo (ou esgotando), portanto, a realidade. 

Por outro lado, obviamente, não é possível afirmar que 
Volochínov (2014) fale explicitamente em “práticas sociais”, mas as 
inferências que sua discussão possibilita permitem o entendimento de 
que, nas interações sociais, há mecanismos de diferentes ordens 
funcionando – linguagem, atividade material, relações sociais, 
representações/atividade mental – sendo que, a partir de uma visada 
faircloughfiana, é possível defender a tese de que tais interações, cujos 
desenhos são estabilizados ao longo do tempo e de acordo com as 
esferas de atividade humana, se tratam de práticas sociais, aos moldes 
propostos por Chouliaraki e Fairclough acima. 

Sobre tal questão, ainda, Fairclough (2003), por exemplo, 
admite que haja práticas em que a linguagem verbal, por exemplo, tenha 
um papel central, como é o caso dos programas midiáticos, mas há 
também outras em que a linguagem verbal tem um papel periférico. O 

                                                           
21 Nos trechos a seguir, por exemplo, Volochinov (2014) é mais explícito sobre 
a relação entre semiose e outros aspectos da realidade social, o que pode ser 
estendido às práticas sociais, que, a partir desse entendimento, pressupõe 
aspectos materiais outros para além da semiose, já que “o universo particular 
dos signos” existe, segundo o autor, “ao lado dos fenômenos naturais, do 
material tecnológico e dos artigos de consumo.” (p. 32, grifo nosso). E ainda, 
“Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas 
também um fragmento material dessa realidade”. (p. 33, grifo nosso). Nesse 
sentido, por meio do signo há a refração de uma realidade material, sendo que 
essa refração, de natureza sígnica, é constitutiva dessa mesma realidade 
refratada. O que quero enfatizar aqui é que, embora a linguagem – enquanto 
semiose – seja constitutiva daquilo sobre o que fala (como apontam os estudos 
foucautianos, p.e.), isso não significa que não haja uma realidade material que 
envolva ações materiais, sendo essas ações uma das instâncias das práticas, ao 
lado da linguagem, por exemplo. Fairclough, Jessop e Sayer (2016, p. 50) são 
muito claros ao afirmar que “apesar de ser uma parte crucial da vida social, a 
semiose – criação de significado – não a esgota”. 
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autor (2003, p. 21) dá o exemplo do jogo de futebol, em que se usa a 
linguagem verbal quando um jogador pede a bola. Essa é uma prática 
social particular em que a linguagem verbal é um elemento 
relativamente marginal. Diferentemente do que ocorre em uma palestra, 
em que o signo verbal é elemento central, apesar de que também não é o 
único constituinte dessa prática. 

As fronteiras entre o que é prática material e o que é linguagem 
de maneira geral (semiose) são bastante tênues, haja vista a 
possibilidade de considerar a existência de uma “linguagem corporal”, 
para retomar o exemplo do “jogo de futebol”, de Fairclough, ou mesmo 
os “gestos do trabalho” e os “atos simbólicos de um ritual”, de 
Volochinov, já que todas essas instâncias são sempre investidas 
semioticamente, sendo, portanto, em grande medida discursivas. No 
entanto, compartilho do pressuposto de Fairclough (2003) e, a partir da 
inferências acima apresentadas, das postulações de Volochinov (2014), 
no sentido de que o discurso não é o elemento redutível dos outros 
elementos das práticas sociais, apesar de ser central na presente 
pesquisa. 

Afinal, embora o momento discursivo não seja central em 
algumas práticas, o sentido que essas práticas adquirem 
obrigatoriamente passa pela linguagem quando a respeito delas falamos 
e pensamos. Afinal, como coloca Giddens (2002, p. 39), “todos os 
homens [e mulheres] monitoram continuamente as circunstâncias de 
suas atividades como parte do fazer o que fazem, e esse monitoramento 
sempre tem características discursivas”. 

Além disso, como bem disse Fairclough (2003, p. 08), “textos22 
têm efeitos sociais [...], podem começar guerras ou contribuir para 
mudanças na educação ou para mudanças nas relações industriais e 
muitas outras”. É a partir da interpretação ou simples recursão de textos 
(orais, escritos, visuais, etc.) que agimos, ainda que nessa ação estejam 
envolvidos, de forma dialética, outros aspectos como pontuamos acima. 
A função da semiose na estruturação social, assim, é crucial no sentido 
de que ela “pode gerar a variação, ter efeitos seletivos e contribuir para a 
retenção diferencial e/ou para a institucionalização de fenômenos 
sociais” (FAIRCLOUGH; JESSOP; SAYER, 2016, p. 55). 

O foco nas práticas sociais envolve também uma visada 
específica sobre a possibilidade de mudança social a partir do trabalho 

                                                           
22 “textos” pode ser compreendido aqui de modo amplo como “discurso”, 
“semiose”, uma vez que, para Fairclough (2003), é a materialização 
(concretização) dessas instâncias. 
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com a semiose, uma vez que esse é um dos mecanismos gerativos da 
estrutura social. É sobre essa potencialidade, essa abertura, para a 
mudança na perspectiva aqui apresentada que trataremos a seguir. 

 

3.2 A ABERTURA PARA A AÇÃO NAS PRÁTICAS SOCIAIS E 
SUA RELAÇÃO COM A PROBLEMATIZAÇÃO PROPOSTA 
PELA ANÁLISE CRÍTICA DE GÊNEROS 

 
O foco nas práticas sociais é um ponto-chave em análises que 

visem à mudança social e este é também um objetivo da Análise Crítica 
de Gênero, pois, como afirma Bonini (2010, p. 491), “a análise crítica de 
gêneros compartilha da concepção de [...] que a análise de linguagem 
pode (e deve) ocorrer como um ato social, como uma forma de 
participar da discussão e da resolução dos problemas sociais”. Nesse 
mesmo sentido, Meurer e Motta-Roth (2002, p. 10) apontam  para a 
exigência de desenvolvimento de práticas comunicativas que 
“possibilitem a interação participativa e crítica no mundo de forma a 
interferir positivamente na dinâmica social”. 

A base teórica para isso é o entendimento de que estrutura 
social e ação mantêm uma relação dialética, que passa pela dimensão do 
Discurso23. Tal perspectiva é compreendida a partir da Teoria da 
Estruturação de Giddens (1989) e da perspectiva do Realismo Crítico, 
como apresentada anteriormente24. Segundo essas abordagens há uma 
dualidade da estrutura social que a torna o meio e o resultado de práticas 
sociais (RESENDE, 2009). 

Assim, se por um lado, as estruturas influenciam os eventos 
sociais, estes também as constituem e o ponto de ligação entre ambos 

                                                           
23 Discurso (com letra maiúscula) deve ser entendido – a partir das discussões 
de Fairclough – como um dos momentos das práticas sociais, momento que diz 
respeito à linguagem enquanto semiose. Já discurso (com letra minúscula) deve 
ser entendido como formas de representar atreladas a determinadas esferas de 
atividade humana, a determinada ordem de discurso (discurso jurídico, discurso 
acadêmico etc.) (Conf. FAIRLOUGH, 2003, p. 26) 
24 Segundo Resende (2009) o que diferencia a Teoria de Giddens do Realismo 
Crítico é que enquanto a primeira aborda a dualidade da estrutura sob um ponto 
de vista sincrônico, a segunda pressupõe a assimetria histórica entre estrutura e 
ação, ou seja, o fato de as estruturas serem sempre prévias. Em outras palavras, 
embora na agência seja potencialmente possível transformar estruturas (e não 
apenas reproduzi-las), as estruturas com as quais um ator social lida hoje foram 
conformadas em ações anteriores de atores sociais que o antecederam. 
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são as práticas sociais. Nesse sentido, a estrutura é relativamente 
estável, uma vez que é dialeticamente determinada pelos eventos 
sociais. A relação aqui entre estruturas e eventos, lócus da ação humana, 
é dialética, transformacional. Nas palavras de Bhaskar (1993, p. 02), “os 
realistas defendem uma compreensão da relação entre as estruturas 
sociais e o agir humano baseada em uma concepção transformacional da 
atividade social”. 

Ao abordar a relação entre estruturas objetivas e práticas 
sociais, Bourdieu (1994) apresenta um posicionamento que também 
aponta para a relação dialética entre o que tenho nomeado aqui de 
estrutura social e ação humana. Para o autor, essa relação dialética se dá, 
pois 

 
[as] estruturas constitutivas de um tipo particular 
de meio (as condições materiais de existência 
características de uma condição de classe), que 
podem ser apreendidas empiricamente sob a 
forma de regularidades associadas a um meio 
socialmente estruturado, produzem habitus, 
sistemas de disposições [relativamente] duráveis, 
estruturas estruturadas predispostas a funcionar 
como estruturas estruturantes, isto é, como um 
princípio gerador e estruturador das práticas e das 
representações que podem ser objetivamente 
“reguladas” ou “regulares” sem ser o produto da 
obediência a regras [...] (BOURDIEU, 1994, p. 
60-1) 

 
Nesse sentido, a estrutura social é internalizada enquanto 

tipificações que fazem emergir potenciais de ação humana sobre, 
novamente, a própria estrutura social. Assim, ao mesmo tempo em que o 
habitus – relacionado às predisposições, representações e ações dos 
indivíduos em práticas social e historicamente localizadas – é 
constrangido (regulado), e por isso gerado, pelas estruturas sociais, ele é 
também um mecanismo por meio do qual essas estruturas são formadas; 
ele age, assim, como “estruturado” e ao mesmo tempo “estruturante”, 
dado que as próprias estruturas são fruto da ação humana em práticas 
sociais tipificadas (regulares) historicamente25. 

                                                           
25 Nessa lógica, as próprias estruturas também assumem o caráter de 
“estruturadas” pelas práticas e habitus e ao mesmo tempo “estruturantes” das 
práticas e dos habitus. 
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Nesse sentido, o habitus funciona como mecanismo de 
“interiorização da exterioridade e exteriorização da interioridade26” 
(BOURDIEU, 1994, p. 60), ou melhor, age “enquanto operador que 
efetua praticamente a ação de colocar em relação esses dois sistemas [a 
estrutura objetiva de produção do habitus e as condições imediatas do 
seu exercício – os eventos] na e pela produção da prática”, para usar os 
termos de Bourdieu (1994, p. 65). Assim, o habitus é o mecanismo 
relacional que age - no eixo do indivíduo, teoricamente falando. 

Em outras palavras, é possível compreender que tal instância 
funcionaria em relação a outros planos que compõem esse quadro 
teórico, sistematizados em três eixos de compreensão das relações que 
constituem a existência: i) eixo do mundo (estrutura, prática social e 
eventos); ii) eixo da linguagem (língua, gêneros do discurso e 
enunciado) e iii) eixo do sujeito (habitus), conforme os apresento no 
quadro abaixo. 

 
Quadro 1 - Mecanismos relacionais de constituição da existência 

Eixo do mundo Eixo da linguagem Eixo do sujeito 
Estruturas sociais Língua 

Habitus Práticas sociais Gêneros Discursivos 
Eventos Enunciados 

Fonte: elaboração da autora. 
 
Nesse caso, a língua enquanto sistema potencial se relaciona 

com as estruturas sociais (FAIRCLOUGH, 2003), ao passo que os 
enunciados concretos e sempre inéditos (VOLOCHINOV, 2014; 
BAKHTIN, 2003) se relacionam com os eventos sociais, ou seja, com a 
realização empírica das estruturas, instância que Fairclough (2001; 
2003) chama de textos. Tais dimensões são conectadas por meio de 
instâncias intermediárias e relacionadas entre si tanto no nível do mundo 
quanto no nível da linguagem, quais sejam: as práticas sociais e os 
gêneros discursivos, sendo esses a dimensão semiótica de realização 
daquelas. 

                                                           
26 Não se deve entender aqui interior e exterior enquanto essências, assépticas 
entre si, mas como dimensões propostas teoricamente para dar conta do modo 
de existência do/no mundo. Afinal, como pontuo mais adiante, a partir de 
Volochinov (2014), mesmo o que nomeamos de “individual” é social. Nesse 
mesmo sentido, “interior” e “exterior” são categorizações de um mesmo 
fenômeno e, na prática, não podem ser dissociáveis. 
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Assim, os gêneros discursivos – enquanto estabilização relativa 
dos enunciados concretos (BAKHTIN, 2003) – podem fazer entrar na 
língua aspectos desses enunciados ao mesmo tempo em que trazem ao 
enunciado concreto enquanto potenciais27 os significados tipificados que 
historicamente ingressaram no sistema da língua. Já as práticas sociais, 
enquanto formas recorrentes de ação conjunta (CHOULIARAKI; 
FAIRCLOUGH, 1999), trazem aos eventos sociais potenciais de ação, 
relações e significação que se (re)fazem em cada um dos eventos sociais 
e os levam também às estruturas enquanto potenciais. Esses aspectos, 
por sua vez, se relacionam com sujeitos históricos, constituídos por e 
constituintes de todas essas dimensões. A instância que dá conta dessa 
relação dialógica, num nível intermediário e no âmbito do sujeito, é a 
instância do habitus, conforme explicado acima, a partir de Bourdieu 
(1994).  

É importante, ainda, que se entenda o gênero discursivo, nesse 
quadro teórico, não apenas como uma entidade potencial, conforme 
propõe principalmente Fairclough (2003) (conf. discussão adiante, na 
seção 3.4), mas como um nível que pode ser visto em sua concretude via 
enunciados concretos (em cada evento discursivo). Em outras palavras, 
há um imbricamento entre esses mecanismos de existência, de modo que 
as instâncias do gênero discursivo são inteligíveis na realização dos 
enunciados concretos. Desse modo, na concretude da existência, as 
fronteiras entre esses mecanismos (gênero discursivo e enunciado) são 
bastante fluidas. 

Além disso, considerando que a ACG, nos moldes propostos 
principalmente por Bonini (2013), trata da educação e do próprio fazer 
científico como forma de intervenção social, o conceito freireano de 
transitividade crítica aparece tensionando essas dimensões no sentido de 
operar sobre todos os três eixos (já que são interdependentes), por meio 
principalmente da análise crítica dos gêneros do discurso, em sua 
relação com outros eixos da existência. Tal tensionamento visa, 
sobretudo, a reconfiguração desses eixos (BONINI, 2013). 

Em resumo, o habitus age possibilitando tanto a manutenção 
quanto a transformação das estruturas que o constituem. Conforme 
explica Bourdieu, 

 
[...] ao mesmo tempo, o [habitus enquanto] 
sistema de disposições é o princípio das 
transformações e das revoluções regradas que nem 

                                                           
27 Conf. discussão acerca do tema e significação, nas seções a seguir. 
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os determinismos extrínsecos e instantâneos de 
um sociologismo mecanicista, nem a 
determinação puramente interior mas puramente 
pontual do subjetivismo voluntarista ou 
espontaneísta conseguem explicar. É tão 
verdadeiro quanto falso dizer que as ações 
coletivas produzem o acontecimento ou que elas 
são seu produto. Na verdade, elas são o produto 
de uma conjuntura, isto é, conjunção necessária 
das disposições e de um acontecimento objetivo 
(BOURDIEU, 1994, p. 76, grifo do autor). 

 
Assim, é nessa relação entre ação e estrutura nas práticas sociais 

que se encontra a possibilidade de transformação dessas mesmas 
instâncias, já que é a instância das práticas que congrega o dado 
(potencial) e o novo (empírico). Essa perspectiva aponta não somente 
para o caráter aberto do mundo, mas também dos próprios sujeitos, que 
se constituem a partir das relações nas quais se engajam no âmbito das 
práticas sociais. É sobre isso que trataremos na próxima seção, 
estreitando o foco para a linguagem nessas relações. 
 

3.3 AS PRÁTICAS SOCIAIS COMO LÓCUS DA CONSTITUIÇÃO 
DE SI 

 
A autoidentidade – tomada aqui como sendo o contínuo 

processo de constituição de si – pode ser entendia “não [como] um traço 
distintivo, ou mesmo uma pluralidade de traços, possuído pelo 
indivíduo”, mas como sendo o “eu compreendido reflexivamente pela 
pessoa em termos de sua biografia” (GIDDENS, 2002, p. 54). Tal 
processo de compreensão, por sua vez, a partir de postulações de 
Volochinov (2014), só se dá enquanto possibilidade por meio da 
linguagem. Isso ocorre porque a “compreensão não pode manifestar-se 
senão através de um material semiótico [...]”. Aliás, “a própria 
consciência só pode surgir e se afirmar como realidade mediante a 
encarnação material dos signos [...] a compreensão é uma resposta a um 
signo por meio de signos” (VOLOCHINOV, 2014, p. 33-4). Nesse 
sentido, a linguagem, então, assume um papel primordial na constituição 
das autoidentidades28. 

                                                           
28 É importante, no entanto, entender que a linguagem, embora não se confunda 
com, só existe materialmente por meio dos gêneros discursivos. E é nesse 
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Além disso, a linguagem não é só material da consciência, é 
também material concreto da comunicação e só existe saturada por todo 
o contexto que integra as interações sociais. Nas palavras de Volochinov 
(2014, p. 45), “as formas do signo são condicionadas tanto pela 
organização social de tais indivíduos como pelas condições em que a 
interação acontece”. Em outros termos, “a palavra não comporta nada 
que não esteja ligado a essa função [de signo], nada que não tenha sido 
gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e sensível da relação 
social” (VOLOCHINOV, 2014, p. 36). Portanto, essas dimensões 
passam a constituir as autoidentidades via reflexão e refração da 
linguagem. 

Na esteira dessa discussão, as relações sociais (constituídas pela 
linguagem), por sua vez, não se dão num vácuo sócio-histórico, mas em 
contextos marcados por um cronotopo específico (RODRIGUES, 2004; 
MORSON; EMERSON, 2008), no interior das práticas sociais. Aliás, 
para Fairclough (2003), as relações sociais são um dos aspectos 
constituidores das práticas, ao lado da própria linguagem (ou Discurso, 
como o autor nomeia) e das atividades materiais, por exemplo (Conf. 
discussão na seção 3.1). Todas essas dimensões são 
sobredetermindas/significadas pela linguagem e agem, portanto, 
recursivamente na constituição das práticas e das autoidentidades. 

De maneira geral, as discussões de Giddens (1991; 1993; 2002) 
acerca das transformações da intimidade a partir das mudanças sócio-
históricas da modernidade tardia ilustram o modo como estruturas 
sociais constituem as práticas (lócus do encontro entre os aspectos 
potenciais e empíricos da existência) e, consequentemente, as 
autoidentidades (ou o modo como autoidentidades se constituem a partir 
das práticas). 

Conforme aponta o autor (GIDDENS, 1991; 2002), 
transformações na ordem pós-tradicional – como o surgimento dos 
Estados-nação, o industrialismo, as mudanças nas relações de espaço-
tempo, a introdução de sistemas abstratos entre outros – desencadearam 
mudanças nas relações da intimidade e na própria constituição do eu, 
conforme discuti no capítulo anterior, de modo que a reflexividade, por 
exemplo – aspecto constitutivo das práticas e centralmente relacionado 
com a linguagem enquanto signo – torna-se um dos elementos cada vez 
mais central desse contexto, relacionado não só com mudanças 

                                                                                                                           
ponto, especialmente, que ela se relaciona com a realização das práticas sociais. 
Como afirma Bakhtin (2003) “Os gêneros nos são dados ao mesmo tempo em 
que a língua”. 
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estruturais, mas principalmente com as mudanças na autoidentidade. 
Nas palavras do autor, 

 
Uma expansão da reflexividade institucional é 
uma característica distintiva das sociedades 
modernas no passado relativamente recente. A 
maior mobilidade geográfica, os meios de 
comunicação de massa e muitos outros fatores 
extraíram elementos da tradição da vida social que 
há muito tempo resistiam – ou se adaptavam – à 
modernidade. A contínua incorporação reflexiva 
do conhecimento não apenas se introduz na 
brecha, ela proporciona precisamente um ímpeto 
básico às mudanças que ocorrem nos contextos 
pessoais, e também globais, da ação. (GIDDENS, 
1993, p. 39). 

 
Na modernidade tardia, esse conhecimento é incorporado a 

partir de sistemas abstratos, isto é, sistemas de conhecimentos que 
“penetram na vida cotidiana [e] normalmente oferecem múltiplas 
possibilidades em vez de fornecerem guias e receitas fixas de ação” 
(GIDDENS, 2002, p. 82). Assim, questões como “quem sou eu?”, “qual 
o sentido de minha existência nesse mundo?”, “como devo conduzir 
minha vida?” têm emergido como efeitos estruturados em habitus e 
aspectos estruturantes das/nas práticas sociais29, culminando em 
transformações das autoidentidades a partir de uma multiplicidade de 
práticas das quais os sujeitos participam, sendo estas cada vez mais 

                                                           
29 Essa mudança no modo de constituir-se enquanto eu e sua relação com as 
mudanças sociais é de certa forma ilustrada por Hall (2006) quando este 
apresenta os diferentes modo de conceituação do sujeito ao longo da história 
moderna. Segundo o autor, haveria três modos de compreender as identidades 
culturais: a) o sujeito do Iluminismo que estava baseado na concepção da pessoa 
humana como um indivíduo (que era usualmente descrito como masculino) 
totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência 
e de ação; b) o sujeito sociológico cujo núcleo interior não era autônomo e 
autossuficiente, mas era formado na relação com outras pessoas importantes 
para ele; e c) o sujeito pós-moderno conceituado como não tendo uma 
identidade fixa, essencial ou permanente. Esses modos de constituição dos 
sujeitos estão, na abordagem de Hall, diretamente relacionados a 
transformações sociais mais amplas (p.e. a globalização) e de diferentes 
domínios (surgimento dos Estados-nação, feminismos, desenvolvimento 
tecnológico e comunicacional etc.). 
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marcadas por transformações amplas, intensificando a relação global-
local e gerando, segundo Giddens (2002), medo, insegurança e contínua 
necessidade de escolhas diante de inúmeros estilos de vida30. 

Essa problemática está presente, por exemplo, nos 
questionamentos de Betty Friedman sobre aquilo que ela rotulou de 
“problema que não possui nome”, ou seja, no modo como determinadas 
formas de compreensão de si (ou de papéis sociais, para usar termos da 
época) são postas em questão a partir da reflexividade31 (GIDDENS, 
1993). 

Na modernidade tardia, essas questões de natureza ontológica 
têm de ser respondidas não apenas cotidianamente, mas pressupõem 
uma ininterrupta interpretação de si, “no desdobrar temporal da auto-
identidade” (GIDDENS, 2002, p. 20). Nesse sentido, a identidade “não é 
algo simplesmente apresentado, como resultado das continuidades do 
sistema de ação, mas algo que deve ser criado e sustentado 
rotineiramente nas atividades reflexivas do indivíduo” (GIDDENS, 
2002, p. 54). 

Tais atividades, embora sempre inéditas, não se dão enquanto 
forma primeira de interação, ou seja, elas se dão a partir de tipificações 
históricas e pressupõem conhecimentos práticos, ou melhor, aspectos 
incorporados em habitus, que possibilitam – enquanto conhecimento 
dado – a emergência das próprias atividades, ou seja, as atividades só 
ocorrem enquanto práticas sociais, marcadas por determinadas 
dinâmicas relacionais, conforme apontamos no capítulo anterior. Essas 
práticas, como atividades tipificadas, pressupõem, por sua vez, formas 

                                                           
30 Estilo de vida está sendo entendido aqui, a partir de Giddens (2002), como 
um conjunto mais ou menos integrado de práticas que o indivíduo abraça, não 
só porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão 
forma material a uma narrativa particular da autoidentidade (GIDDENS, 2002, 
p. 79). Giddens explica que “estilo de vida não é um termo muito aplicável em 
culturas tradicionais porque implica em uma escolha dentro de uma pluralidade 
de opções possíveis, e é ‘adotado’ mais do que ‘outorgado’. [...] E todas essas 
escolhas (assim como as maiores e mais importantes) são decisões não só sobre 
como agir, mas também sobre quem ser. Quanto mais pós-tradicionais as 
situações, mais o estilo de vida diz respeito ao próprio centro da autoidentidade, 
seu fazer e refazer” (GIDDENS, 2002, p. 80). É por isso que o estilo de vida 
está cada vez mais relacionado às formas de constituir-se, inclusive em termos 
de masculinidades. 
31 Sobre a relação entre mudanças sociais e mudanças na constituição do eu, 
especialmente no que tange às noções de feminilidades e masculinidades no 
contexto da década de 50 e 60, conferir discussão do capítulo 5. 
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típicas de acabamento discursivo da realidade, ou seja, pressupõe 
tipificações discursivas estruturais, temáticas e estilísticas relacionadas à 
determinada atividade no âmbito de determinada esfera de atuação 
humana, ou seja, pressupõe determinados gêneros do discurso. Tais 
gêneros inscrevem posições discursivas as quais os sujeitos ocupam, 
mas podem também reconfigurar, recriar, dado o caráter sempre aberto 
da existência. É sobre a dimensão dos gêneros discursivos nas práticas e 
sua relação com as mudanças sociais e mudanças nas formas de 
constituição de si, especialmente em termos de masculinidades, que trata 
a próxima seção. 

 

3.4 OS GÊNEROS DO DISCURSO COMO DIMENSÃO 
DISCURSIVA DA REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS 

 
O conceito de gêneros discursivos é substancial para o 

tratamento das práticas sociais e a relação destas com a dimensão 
linguística, que, aliás, lhe é intrínseca, e tem sido retomado por diversos 
campos de estudo (BAZERMAN, 2009; BAWARSCHI; REIFF, 2013). 
No âmbito da linguística, Meurer (2002), por exemplo, precursor da 
perspectiva crítica de análise de gêneros no Brasil, mostra como uma 
narrativa pessoal enquanto gênero textual32 tem desdobramentos sobre 
os modos de conceber o mundo, as relações sociais e a autoidentidade. 
Além disso, o autor propõe que o estudo crítico dos gêneros pode ser um 
meio de reconstruir essas instâncias sociais (BONINI, 2013). Esses 
aspectos são também apontados por Bhatia (2004), para quem os 
estudos de gêneros têm alcançado cada vez mais a problematização das 
relações entre linguagem e sociedade. Nesse ínterim, segundo o 

                                                           
32 Muitos estudos em ACG tomavam a nomenclatura de “gênero textual” para o 
que temos nomeado aqui de “gênero discursivo”, uma vez que tais estudos vêm 
de uma tradição centrada no texto, sobretudo a Linguística sistêmico-funcional. 
Mesmo Fairclough (2003), por exemplo, fala em análise textualmente orientada. 
No entanto, a concepção de texto assumida por esses autores não é a mesma 
assumida pela linguística textual, por exemplo, no âmbito da qual muitas 
abordagens centram-se nos aspecto cotextuais como a referenciação 
transfrástica, conectivos etc. Diferentemente, a ACG, mesmo quando toma o 
conceito de “gênero textual”, desenvolve uma análise cujo foco são as relações 
linguísticas e seu contexto social. Nesse caso, estão mais próximas de análises 
discursivas. Mais recentemente, os estudiosos em ACG têm optado pelo termo 
“gênero discursivo”, sobretudo pela crescente influência das teorias de Bakhtin 
e Volochinov (Conf. Motta-Roth, 2013) 
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estudioso, as análises de gênero (inclusive as suas) se centram cada vez 
mais no âmbito discursivo. 

Nesse contexto, Motta-Roth (2013) analisa, por exemplo, os 
modos de constituição de notícias de popularização da ciência e sua 
relação com a legitimação da prática científica. Para tanto, a estudiosa 
tem combinado aportes teóricos da ACD, da LSF e da sociorretórica, 
por exemplo, na constituição da ACG enquanto um campo 
transdisciplinar (MOTTA-ROTH, 2013). Segundo a autora (2013, p. 
127-8), o campo da ACG pressupõe questões como o fato de i) a 
textualização da experiência humana envolver a mobilização ao mesmo 
tempo de léxico-gramática, texto, registro, gênero e discurso, em função 
da interdependência desses planos; ii) a produção de sentido 
desencadear a percepção de relações entre texto, prática social e 
contexto, da conexão da experiência individual e social e condições 
sócio-históricas de produção, distribuição e consumo e iii) a análise 
visar à explicação do funcionamento do discurso para assumir, reforçar 
ou resistir a relações de poder e desenvolver conscientização para fins 
de empoderamento. 

Em grande medida, tais aspectos estão presentes nas teorizações 
e análises realizadas também por Bonini. Em seu trabalho sobre a 
prática de concurso público para professores universitários, o autor 
mobiliza principalmente o quadro teórico da sociorretórica para uma 
análise crítica da cadeia de gêneros realizadores dessa prática. A partir 
disso, aponta para o modo como as configurações genéricas contribuem 
para construir determinadas identidades docentes (Conf. BONINI, 
2010).  

Bonini (2004; 2007; 2011; 2013) tem teorizado acerca das 
questões em pauta, contribuindo com conceitos que fundamentam 
análises principalmente de gêneros da esfera jornalística e midiática de 
modo geral e a relação dessas com a esfera escolar. Nesse ínterim se 
destacam as discussões acerca dos gêneros do jornal (BONINI et al., 
2014); no âmbito das quais tem se ressaltado o conceito de hipergênero, 
retomado em inúmeras pesquisas como a empreendida por Lima (2013), 
por exemplo, em sua análise de revistas semanais de informação. 

Além disso, mais recentemente, Bonini tem agenciado o quadro 
teórico bakhtiniano para o tratamento dos gêneros discursivos, ação cada 
vez mais presente entre outros autores (Conf. MOTTA-ROTH; 
MERCUZZO, 2010; MOTTA-ROTH, 2013 entre outros), bem como a 
perspectiva freireana para a definição do caráter crítico no âmbito das 
análises em ACG (BONINI, 2013; 2014; 2017). Nesse contexto, 
destacam-se as investigações empreendidas no âmbito dos projetos de 
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pesquisa “Análise crítica de gêneros midiáticos e profissionais” (2011-
2014) e “Análise crítica de gêneros em mídias hegemônicas e contra-
hegemônicas” (desde 2015) acerca de diversos gêneros discursivos, 
como a campanha de plebiscito (SILVA JÚNIOR, 2017); a atividade 
obrigatória, no âmbito de práticas de ensino a distância (MACHADO, 
2016); a publicidade institucional indireta (FERRETTI SOARES, 
2013); o publieditorial (FLORES, 2014) entre outros.  

Destacam-se, ainda, outras análises voltadas à prática 
educacional. Nesse caso, a ACG tem subsidiado projetos de pesquisa em 
escolas vinculados sobretudo às práticas de letramentos via jornal 
escolar (Conf. ANTONIASSI, 2014), às práticas de ensino de gêneros 
acadêmicos (MOTTA-ROTH; HENGES, 2010), por exemplo. Tais 
campos têm sido caros aos estudos de gêneros no Brasil a partir de 
diferentes perspectivas (BUNZEN, 2009; BEZERRA, 2017; MOTTA-
ROTH; HEBERLE, 2015; MOTTA-ROTH, 2005). 

Mostra-se substancial à pesquisa aqui empreendida a 
abrangências que a ACG tem alcançado, sobretudo quando assume 
como escopo não apenas práticas sociais de dominação, mas também 
práticas de libertação. Nesse sentido, afirma Bonini (2013, p. 110), 

 
A ACG toma como contexto inicial de análise as 
práticas sociais desiguais (a manipulação 
midiática, por exemplo) a partir das quais 
representações, relações sociais e identidades 
podem ser investigadas em termos de gênero visto 
como enunciado (BAKHTIN, 1953) e de aspectos 
que lhe são inerentes: as ações de produção, a 
leitura, a organização genérica, os sistemas de 
gêneros, os conjuntos de gêneros, a organização 
da mídia, o hipergênero, o jogo de vozes, a léxico-
gramática, a modalização, a multimodalidade, a 
metáfora, os papéis sociais, os silenciamentos etc. 
O gênero, nesse caso, não se centra na dinâmica 
dialogal enunciativa, como propõe Bakhtin, mas 
na dinâmica da prática social que a realiza e que 
nele se realiza. Ressalte-se, contudo, que, assim 
como a ACG pode focalizar as práticas de 
dominação, também pode considerar as práticas 
de libertação.  

 
No âmbito desta pesquisa, a escolha pela categoria analítica dos 

gêneros discursivos se alinha aos estudos em ACG já realizados, 
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sobretudo em sua versão de cunho mais sociológico e vinculada aos 
estudos bakhtinianos de gênero. Em resumo, nesta pesquisa, a tomada 
do gênero como categoria central se justifica porque esses conseguem 
encapsular num nível semiótico, e teoricamente produtivo, os aspectos 
constituintes das práticas. Em outras palavras, uma análise das práticas 
via gêneros discursivos dá conta de aspectos como: 

a) relações sociais (quando trata da inscrição discursiva 
dos interlocutores e do modo como as posições 
discursivas assumidas por esses interferem na 
realização das práticas – aspectos relacionados à 
estrutura estilístico-composicional dos gêneros);  

b) ações materiais (quando trata dos efeitos sociais na 
constituição de outras práticas derivados dos 
discursos que compõem as práticas e também do 
aspecto semiótico das ações no interior das práticas 
em análise – aspectos relacionados ao horizonte 
temático dos gêneros) e 

c) valores e crenças que sustentam as práticas (quanto 
aborda a constituição desses via análise dos 
horizontes axiológicos que constituem os 
enunciados, por exemplo – aspecto articulado tanto 
com o horizonte temático quanto com a estruturação 
estilístico-composicional dos gêneros). 

Diante disso é que o conceito de gêneros discursivos se mostra 
substancial na análise de masculinidades enquanto uma configuração de 
práticas. Em outras palavras, sendo as masculinidades atravessadas por 
todas essas dimensões (inerentes às práticas), sua análise pressupõe a 
emergência de inteligibilidades sobre as formas não só de existir 
enquanto homem como também dos modos de inscrição dessas formas 
na estrutura social (que ocorre via estabilizações relativas de 
enunciados/eventos concretos). 

Conforme a entendemos aqui, a noção de gêneros do discurso 
advém das postulações do chamado Círculo de Bakhtin, notadamente do 
texto “Os gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003)33. Esse texto, 

                                                           
33 Embora Bakhtin seja o nome de relevo vinculado à noção de gênero, 
especialmente de gênero do discurso (no Brasil, isso se dá principalmente a 
partir da década de 90, quando seus textos alcançam mais amplamente o debate 
acadêmico e os documentos oficiais de ensino), há outros estudiosos que se 
debruçam sobre o fenômeno mais ou menos de modo paralelo aos estudiosos do 
Círculo. Nesse caso, destacam-se os trabalhos retóricos de Caroliny Miller 
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segundo apontam Morson e Emerson (2008), é a sistematização de 
discussões que já vinham acontecendo nas obras de Medviedév (2016) e 
Volochinov (2014), por exemplo, sobre a natureza e o funcionamento da 
linguagem enquanto meio de interação social, sobretudo no que tange à 
confrontação desses autores com os estudos formalistas acerca dos 
gêneros literários. Vejamos, então, o conceito de gêneros a partir de 
Bakhtin para, em seguida, passando pela Análise Crítica do Discurso, 
apresentar sua releitura a partir da Análise Crítica de Gêneros no 
contexto da presente pesquisa. 
 

3.4.1 O Círculo de Bakhtin: um ponto de partida 
 
Na perspectiva dialógica de Bakhtin (2003), os gêneros são 

tipificações de enunciados relativamente estabilizados ao longo da 
história. Para o autor, os enunciados são “a unidade real da comunicação 
discursiva” (BAKHTIN, 2003, p. 269). São concretos e únicos 
(BAKHTIN, 2003, p. 261). São também constituídos pelos horizontes: 
a) espacial e temporal (onde e quando do enunciado; espaço e tempo 
históricos); b) temático (quanto ao conteúdo temático, sobre o que se 
fala, a finalidade do enunciado) e c) axiológico (atitude valorativa dos 
participantes do acontecimento [próximos, distantes] a respeito do que 
ocorre [em relação ao objeto do enunciado, em relação aos outros 
enunciados, em relação aos interlocutores]) (RODRIGUES, 2005, p. 
161). 

Ainda segundo Bakhtin (2003), os enunciados são distinguidos 
uns dos outros pela a) alternância dos sujeitos no discurso, ou seja, cada 
enunciado possui um início e fim cujas fronteiras estão no momento em 
que um falante conclui o que objetivava dizer e passa a palavra, dá lugar 
a compreensão ativa e responsiva do outro, a sua postura de resposta; b) 
expressividade, isto é, o enunciado é a instância de expressão da posição 
valorativa do seu autor frente aos outros participantes e a outros 
enunciados e c) a conclusibilidade, semelhante à característica de 
alternância do sujeito discursivo, sendo esta, porém, vista do interior do 
enunciado. O interlocutor adota uma postura de resposta em relação ao 
enunciado, porque percebe que este foi encerrado pelo falante. Isto se dá 
a partir de três fatores: o tratamento exaustivo do objeto e do sentido (o 

                                                                                                                           
(1984) e as propostas funcionalistas de Halliday e Hasan (1985), por exemplo. 
Tais perspectivas, inclusive, já subsidiavam os estudos em ACG, de modo que a 
aproximação à proposta bakhtiniana é uma escolha. 



93 

 

sujeito disse tudo que era possível de ser dito naquela situação); a 
intencionalidade do falante e os gêneros do discurso (BAKHITIN, 2003; 
RODRIGUES, 2005, p.161). 

Comparativamente aos estudos literários de gêneros (que 
focavam a esfera artístico-literária) e aos estudos retóricos aristotélicos 
(com foco na atitude do orador frente à audiência), Bakhtin (2003) 
propõe uma visão mais ampla para a noção de gênero discursivo, não 
restrita a uma única esfera social. Nesse sentido, o autor conceitua 
gêneros como sendo “tipos relativamente estáveis de enunciados” 
(BAKHTIN, 2003, p. 262), trazendo para a compreensão destes o 
conceito de enunciado, como apresentado anteriormente, somando o fato 
de que situações específicas e recorrentes sócio-historicamente 
constituem tipificações temáticas, composicionais e estilísticas de 
enunciados, ou seja, criam e/ou mantêm traços de regularidades; por 
isso o autor os chamou de “tipos relativamente estáveis” (RODRIGUES, 
2004). 

Nesse sentido, especificamente, a regularidade temática de 
um gênero diz respeito ao conteúdo temático, ao domínio de sentido que 
o gênero abarca, sendo este caracterizado pelo “contato entre 
significação e realidade concreta em circunstâncias típicas” (BAKHTIN, 
2003, p. 293). Em outras palavras, o tema se relaciona com “a realidade 
que dá lugar à formação de um signo” (VOLOCHINOV, 2014, p. 46). 
No âmbito do enunciado, e consequentemente do enunciado tipificado, o 
tema é “determinado não só pelas formas linguísticas que entram na 
composição (as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, 
as entonações), mas igualmente pelos elementos não verbais da 
situação” (VOLOCHINOV, 2014, p. 133). Além disso, “o tema é 
inseparável tanto do todo da situação do enunciado quanto dos 
elementos linguísticos” (MEDVIÉDEV, 2016, p. 197). 

Embora não prescinda da significação, o tema se diferencia 
desta na medida em que a toma como “aparato técnico” para sua 
realização, sendo ele, em última medida, emergente somente pela e na 
enunciação concreta. Nesse caso, porém, não se trata de uma abertura 
semântica total, o que tornaria a interação verbal impossível, já que “o 
tema deve apoiar-se sobre uma certa estabilidade da significação; caso 
contrário, ele perderia seu elo com que precede e o que segue, ou seja, 
ele perderia, em suma, o seu sentido” (VOLOCHINOV, 2014, p 134). 
Em resumo, 

 
[...] o tema constitui o estágio superior real da 
capacidade linguística de significar. De fato, 
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apenas o tema significa de maneira determinada. 
A significação é o estágio inferior da capacidade 
de significar. A significação não quer dizer nada 
em si mesma, ela é apenas um potencial, uma 
possibilidade de significar no interior de um tema 
concreto. (VOLOCHINOV, 2014, p. 136) 34 

 
Esse trabalho sobre o significado potencial na construção 

temática, conforme o explica Volochinov (1929), se relaciona com a 
expressividade, ou seja, com o acento apreciativo do(s) falante(s), que se 
orienta(m) duplamente para a realidade: para os interlocutores e para a 

                                                           
34 A relação entre significação e tema pode ser entendida de modo paralelo à 
relação existente entre estrutura, prática social e evento, numa relação de mútua 
constitutividade, conforme discutido nas seções anteriores. Nesse caso, a 
significação se relaciona com a língua enquanto estrutura potencial, que, 
embora constituída pelas práticas sociais, fornece a estas os potenciais de sua 
realização. Já o tema se relaciona com as práticas sociais e com os eventos. 
Nesse caso, haveria uma diferença (taxionômica, não concreta) entre o tema do 
gênero e o tema do enunciado. Neste último, tema diz respeito domínio de 
sentido constituído no contato entre a significação e a enunciação concreta. Daí 
decorre o fato de ele se constituir “[n]um sentido definido e único, uma 
significação unitária, [...] uma propriedade que pertence a cada enunciação 
como um todo. [...] assim como a própria enunciação, [o tema do enunciado é] 
individual e não reiterável. Ele se apresenta como uma expressão de uma 
situação histórica concreta que deu origem à enunciação” (VOLOCHINOV, 
2014, p. 133). Essa situação, no entanto, mesmo sendo sempre inédita, é 
tipificada ao longo da história e é essa tipificação que dá origem aos enunciados 
relativamente estáveis, cujos aspectos são – assim como os eventos – 
tipificados. Em resumo, temos aqui os gêneros dos discursos e seus temas 
típicos. Nas palavras de Bakhtin (2003, p. 293): “Os gêneros correspondem a 
situações típicas da comunicação discursiva, a temas típicos, por conseguinte, a 
alguns contatos típicos dos significados das palavras com a realidade concreta 
em circunstâncias típicas.” Nesse caso, por exemplo, “morte” enquanto 
significação existe como um potencial realizável na língua. Se “morte” aparecer 
como tema de uma piada ou de uma nota de falecimento adquirirá contornos 
específicos em cada um desses dois gêneros, mas isso não é suficiente ainda 
para alcançar o tema do enunciado concreto, e afirmar que morte terá sempre o 
mesmo sentido em todas as piadas e em todas as notas de falecimento, pois há 
aspectos que compõe o tema que são dados estritamente pela situação imediata 
de interação, pelo momento concreto de existência da interação (tema do 
enunciado). Portanto, estão em operação a estrutura de significação, o tema 
tipificado enquanto potencial do gênero e o tema concreto enquanto realização e 
reiteração (ou mudança) das instâncias concretas/vivas. 
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vida, por meio de seu conteúdo temático (MEDVIÉDEV, 2016, p. 195). 
Assim, o sentido é construído e ingressa na cadeia dialógica já saturado 
pelo horizonte axiológico daquele que o constrói, ou seja, “[...] quando 
um conteúdo objetivo é expresso (dito ou escrito) pela fala viva, ele é 
sempre acompanhado por um acento apreciativo determinado” 
(VOLOCHINOV, 2014, p. 137). Esse acento apreciativo corresponde 
aqui ao acento dado pelo autor que expressa pela fala viva seu objeto de 
dizer. 

No entanto, explica Bakhtin (2003), o enunciado é um 
fenômeno complexo e multiplanar, “pleno de tonalidades dialógicas”. 
Nesse sentido, o conteúdo semântico-objetal de um determinado 
enunciado não é algo tomado enquanto uma entidade asséptica, neutra e 
isenta, sobre a qual em cada interação há um investimento axiológico 
primeiro. O conteúdo semântico-objetal entra na cadeia dialógica – e 
assim é constitutivo do enunciado – sempre e já saturado da 
expressividade intrínseca do enunciado outro – o reportado, o 
respondido, o dialogicamente articulado com o enunciado atual expresso 
e reinvestido axiologicamente. Nesse sentido, “a expressão do 
enunciado, em maior ou menor grau, responde, isto é, exprime a relação 
do falante com os enunciados do outro, e não só a relação com os 
objetos do seu enunciado” (BAKHTIN, 2003, p. 298)35. Nesse contexto, 
uma disputa por determinado sentido, dentro de uma determinada esfera 
(ou entre esferas), é também uma disputa por determinadas posições 
axiológicas, por determinadas formas de se orientar para o mundo (dar-
lhe acabamento), para outro e de (re)construí-los, como afirma 
Volochinov: 

 
Os novos aspectos da existência, que foram 
integrados no círculo do interesse social, que se 
tornaram objetos da fala e da emoção humana, 
não coexistem pacificamente com os elementos 

                                                           
35 É por isso que, um gênero, existindo por meio de enunciações concretas, 
sempre reverbera outros gêneros já saturados de sentidos, não podendo, 
portanto, como é possível inferir da tomada que Fairclough faz do conceito 
(conforme abordamos mais adiante), serem entendidos como entidades abstratas 
imanentes. No máximo, o que é possível conceber é que há os gêneros enquanto 
entidades potenciais (com sentidos potenciais) semelhantemente à entidade 
potencial da significação. Mas essa compreensão é ainda uma concessão à 
postura de Fairclough, que, a nosso ver apaga a concretude do gênero porque 
não aprofunda sua discussão acerca das dimensões que o constituem enquanto 
enunciado concreto e tipificado. 
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que se integraram à existência antes deles; pelo 
contrário, entram em luta com eles, submetem-nos 
a uma reavaliação, fazem-nos mudar de lugar no 
interior da unidade do horizonte apreciativo. Essa 
evolução dialética reflete-se na evolução 
semântica. Uma nova significação se descobre na 
antiga e através da antiga, mas a fim de entrar em 
contradição com ela e de reconstruí-la 
(VOLOCHINOV, 2014, p 141). 

 
Essa relação se torna substancial na análise de mudanças 

sociais, conforme objetiva a ACG, na medida em que o embate de 
diferentes posições axiológicas, sua negociação e a relativa estabilização 
de certos sentidos – significação – apontam para a possibilidade de 
processos de deslocamentos no horizonte axiológico de interlocutores, 
de grupos sociais e de esferas de atividades. Mais do que “apontar”, esse 
aspecto – conforme o compreendo aqui – possibilita a emergência de 
sentidos outros, que, a depender do manejo discursivo dos interlocutores 
nas práticas sociais, podem contribuir para efetivação de processos de 
(in)transitividade ou transitividade crítica (FREIRE, 2006), sendo esse 
um dos pontos centrais na pesquisa em ACG, conforme defende Bonini 
(2013).  Volochinov (2014) explica que 

 
[...] a significação objetiva formar-se graças à 
apreciação; ela indica que uma determinada 
significação objetiva entrou no horizonte social 
mais amplo de um dado grupo social. Além disso, 
é à apreciação que se deve o papel criativo nas 
mudanças de significação. A mudança de 
significação é sempre, no final das contas, uma 
reavaliação: o deslocamento de uma palavra 
determinada de um contexto apreciativo para 
outro. (VOLOCHINOV, 2014, p. 140-1) 

 
Dado o caráter mutuamente constitutivo entre estruturas sociais 

e eventos, conforme apontado nas seções anteriores, o manejo do 
sentido e, progressivamente, da significação, por meio de embates 
coletivos diversos em diferentes práticas sociais, a partir de múltiplas 
posições axiológicas constitutivas dos enunciados trazidos à interação 
verbal é parte dos modos possíveis de (re)construir tais práticas, 
possibilitando também diferentes formas de orientação para o mundo, 
para o outro e para si mesmo. 
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Segundo Bakhtin (2003) são justamente o tema e a 
expressividade que dão ao enunciado (e ao gênero) seu acabamento, ou 
seja, “[...] seu estilo e sua composição são determinados pelo elemento 
semântico-objetal e por seu elemento expressivo, isto é, pela relação 
valorativa do falante com o elemento semântico-objetal do enunciado” 
(BAKHTIN, 2003, p. 296), no interior de uma determinada esfera de 
atividade. 

Já a estrutura composicional, segunda instância de tipificação 
dos gêneros, diz respeito à organização típica de determinado gênero. 
Segundo Bakhtin (2003, p. 266), a estrutura composicional se refere à 
determinada unidade da composição, ou seja, determinados tipos de 
construção do conjunto, tipos de acabamento, tipos de relação do falante 
com outros participantes da comunicação discursiva. Essas “unidades”, 
esses “tipos de acabamento”, podem ser entendidos enquanto espécies 
de fronteiras da atividade dialógica. Nas palavras de Bakhtin, “[...] o 
início e fim de uma obra, do ponto de vista da unidade da forma, são o 
início e o fim de uma atividade: sou eu quem começo e quem termino” 
(BAKHTIN, 1988, p. 63). Nesse sentido, o limites formais de um 
enunciado são dados a partir do acabamento dado ao enunciado pelo seu 
autor, endereçado ao(s) interlocutor(es). Nas palavras de Bakhtin: 
 

Todas as articulações composicionais de um 
conjunto verbal – capítulos, parágrafos, estrofes, 
linhas, palavras – exprimem a forma apenas 
enquanto articulações; as etapas da atividade 
verbal geradora são os períodos de uma tensão 
única, são os momentos que atingem um certo 
grau de acabamento, não do conteúdo em si, como 
momentos determinados a partir do interior, mas 
momentos de uma atividade que engloba o 
conteúdo a partir do exterior, determinados pela 
atividade do autor, orientada sobre o conteúdo, 
ainda que, é claro, penetrem no conteúdo, dando-
lhe uma forma esteticamente adequada, mas sem 
coação. (BAKHTIN, 1988, p. 64). 

 
Em poucas palavras, o acabamento formal diz respeito ao como 

do gênero. Nos termo do autor, 
 

A unidade de todos os momentos composicionais 
que realizam a forma e sobretudo a unidade do 
conjunto verbal da obra, unidade no seu aspecto 
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formal, é baseada não naquilo que se fala ou de 
que se fala, mas na maneira como se fala, no 
sentimento de uma atividade de elocução 
significante, que deve ser sentida continuamente 
como atividade única, independentemente da 
unidade objetal e semântica do seu conteúdo. 
(BAKHTIN, 1988, p. 63). 

 
Por fim, o estilo diz respeito às escolhas do âmbito lexical, 

fraseológico e gramatical em função da imagem do interlocutor e de 
como se presume sua compreensão responsiva ativa do enunciado 
(FIORIN, 2008, p. 62). Como afirma Bakhtin (2003, p. 269) isso ocorre 
“porque a própria escolha de uma determinada forma gramatical pelo 
falante é um ato estilístico”. Ao abordar o estilo em Bakhtin, é possível 
pensar a partir de dois pontos. O primeiro diz respeito a um estilo do 
gênero, relacionado à historicidade do enunciado em sua relação com a 
historicidade das práticas. Uma carta de amor, como no exemplo 
anterior, que abarca a temática das relações amorosas terá um estilo de 
linguagem específico, terá um campo lexical, um estilo, por exemplo, 
que difere do de um compêndio médico. Nesse contexto, também a 
esfera é substancial para determinação do estilo, uma vez que esta 
cerceia as escolhas possíveis no âmbito de um mesmo gênero. Veja-se 
que uma carta de um detento numa penitenciária, por exemplo, diferirá 
da de um adolescente que escreve a correspondência em seu quarto. O 
segundo ponto diz respeito ao estilo do autor. Nesse caso, nas palavras 
do próprio Bakhtin: 
 

O enunciado - oral e escrito, primário e 
secundário, em qualquer esfera da comunicação 
verbal - é individual, e por isso pode refletir a 
individualidade de quem fala (ou escreve). (...). 
Os gêneros mais propícios são os literários – neles 
o estilo individual faz parte do empreendimento 
enunciativo enquanto tal e constitui uma das suas 
linhas diretrizes; (...). As condições menos 
favoráveis para refletir a individualidade na língua 
são as oferecidas pelos gêneros do discurso que 
requerem uma forma padronizada, tais como a 
formulação do documento oficial, da ordem 
militar, da nota de serviço, etc. (BAKHTIN, 1997, 
p. 284). 
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Esses três aspectos (conteúdo temático, estrutura composicional 
e estilo) constitutivos do enunciado e, consequentemente, do gênero – 
são, segundo o autor, indissolúveis. Sua estabilidade é sempre relativa já 
que os eventos interacionais são sempre únicos e abertos à mudança, o 
que implica dizer que ao mesmo tempo em que se repete um gênero 
estabilizado historicamente, faz-se deste um novo gênero. Assim, “o 
enunciado nunca é apenas reflexo, uma expressão de algo já existente 
fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes 
dele, absolutamente novo e singular” (BAKHTIN, 2003, p. 326), 
embora o faça somente a partir do que é existente, a partir da conjuntura 
sócio-histórica de sua emergência. 

Segundo Sobral (2012), e a partir das postulações acima, 
entende-se que um aspecto central da concepção de gênero é o projeto 
enunciativo dos interlocutores, já que é a relação entre o eu e o outro 
num dado contexto a base da escolha e da mobilização do gênero pelo 
sujeito. Como afirma Sobral (2012), 
 

O centro da noção de gênero discursivo no 
Círculo de Bakhtin é a atividade autoral de 
mobilização de recursos com vistas à realização 
de um dado projeto enunciativo de um locutor 
perante um dado interlocutor, o que envolve o 
embate entre entonação avaliativa (a inflexão que 
o locutor busca imprimir ao que diz) e resposta 
ativa (a recepção necessariamente valorativa, do 
interlocutor ao dito) (SOBRAL, 2012, p. 22). 

 
Em resumo, a proposta bakhtiniana lança um olhar sobre essa 

relação complexa entre o ato “individual” num dado evento discursivo e 
a estabilidade estrutural que organiza cada um desses atos (SOBRAL, 
2012). Nesse sentido, embora aponte para a relação entre linguagem e 
sociedade e também para o fato de a própria ideia de individualidade ser 
concebida somente a partir do social, Bakhtin restringe o conceito de 
enunciado (e, consequentemente, o de gênero) ao âmbito individual, à 
autoria, conforme se infere a partir da leitura de Sobral, por exemplo, e 
das próprias características elencadas pelo Círculo na definição das 
fronteiras do gênero, o que pode ser em alguma medida um aspecto 
limitador dessa abordagem (BONINI, 2004). 

Nas palavras de Bonini (2004, p. 6), na concepção bakhtiniana, 
o enunciado está “em relação direta com o conteúdo intencional de um 
indivíduo (ou um grupo), sendo o gênero, portanto, delimitado na 
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instância individual. Ou seja, o gênero possibilita produzir um 
enunciado que, em retorno, produzirá uma resposta direta ou indireta”. 
Nesse caso, por mais que um enunciado seja dialogicamente constituído 
por meio de inúmeras vozes, como sustentam Volochinov (2014) e 
Bakhtin (2003), essas vozes são orquestradas por alguém (pessoal ou 
institucional) que dá o acabamento ao dito, de modo que se abre para a 
resposta do(s) outro(s). 

Esse fato, então, pressupõe que fenômenos como a conversa de 
botequim, a reunião, a missa e a audiência, por exemplo, não possam ser 
classificados como gêneros, uma vez que não poderiam ser enunciados 
tipificados aos moldes bakhtinianos, sobretudo no que tange à sua 
vinculação a um ato autoral que daria um acabamento ao enunciado 
tipificado. Veja-se que, em tais fenômenos, não há um acabamento dado 
por um autor específico que “assinaria a obra”, abrindo-se para a 
resposta do outro. Diferentemente, o que há são inúmeros sujeitos em 
interação que, juntos, dão o acabamento à unidade discursiva “reunião”, 
“audiência”, “missa”, “conversa” etc. A tipificação, nesse caso, estaria 
numa instância diferente daquela que é sugerida por Bakhtin em sua 
definição de enunciado. 

Apesar desse aspecto, no entanto, os/as próprios/as 
estudiosos/as de Bakhtin têm apontado a conversa36, por exemplo, como 
uma amostra de gênero (Conf. RODRIGUES, 2005; SILVEIRA; 
ROHLING; RODRIGUES, 2012). De fato, essa questão não é clara. Ao 
falar dos gêneros cotidianos orais, Bakhtin cita, por exemplo, “os 
gêneros das conversas de salão”, “conversas à mesa”, “conversas 
íntimo-amistosas” (BAKHTIN, 2003, p. 284). No entanto, em outro 

                                                           
36 Na verdade, o próprio Bakhtin menciona a conversa: “Na conversa mais 
desenvolta, moldamos nossa fala às formas precisas de gêneros, às vezes 
padronizados e estereotipados, às vezes mais maleáveis, mais plásticos e mais 
criativos. A comunicação verbal na vida cotidiana não deixa de dispor de 
gêneros criativos. Esses gêneros do discurso nos são dados quase como nos é 
dada a língua materna, que dominamos com facilidade antes mesmo que lhe 
estudemos a gramática.” (BAKHTIN, 1997, p. 302), e ainda, “Cumpre salientar 
de um modo especial a heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e 
escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica do diálogo cotidiano 
(com a diversidade que este pode apresentar conforme os temas, as situações e a 
composição de seus protagonistas), o relato familiar, a carta (com suas variadas 
formas), a ordem militar padronizada, em sua forma lacônica e em sua forma de 
ordem circunstanciada, o repertório bastante diversificado dos documentos 
oficiais (em sua maioria padronizados), o universo das declarações públicas 
(num sentido amplo, as sociais, as políticas)”(p. 280) 
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momento do texto, define como gênero “as réplicas do diálogo 
cotidiano” (BAKHTIN, 1997, p. 279-280), o que parece ser outra 
nomeação para um mesmo fenômeno, pois uma “conversa de salão”, por 
exemplo, pressupõe réplicas de diálogo cotidiano, ou seja, são 
constituídas por essas réplicas. Nesse caso, não está claro se o gênero é a 
réplica ou é a conversa como um todo. O fato é que, como pontua 
Bonini (2004), esse não é um ponto claro da teoria bakhtinina de 
gêneros. 

Diante disso, considerando as peculiaridades de fenômenos 
como o que analisamos nesta pesquisa, Bonini (2004) sugere uma 
classificação dos gêneros que, além de compreendê-los como aquilo que 
Bakhtin conceitua como enunciado tipificado, inclui noções que dão 
conta de fenômenos como a reunião, a missa, a consulta etc., ou seja, 
tipificações enunciativas que implicam conceber, enquanto um todo 
acabado, não apenas o enunciado de um dado interlocutor (ao que 
Bonini chama de enunciado-pleno e tem o mesmo sentido do enunciado 
bakhtiniano), mas também instâncias mais abrangentes que, dadas suas 
tipificações enunciativas, podem ser chamaras de gêneros ou, na 
palavras de Bonini (2004), de enunciados-recorte. 

Assim, segundo o autor, tanto o enunciado-pleno (enunciado 
bakhtiniano) quanto o enunciado-recorte são resultados de um modo 
específico de delimitação enunciativa e de materialização genérica. 
Nesse caso, a delimitação do enunciado-recorte se dá a partir, não de um 
interlocutor que interage no interior de uma conversa, por exemplo 
(como seria a delimitação do enunciado-pleno, bakhtiniano), mas de um 
observador que delimita o enunciado por meio de critérios a partir dos 
quais traça o início e fim de um ritual interativo. Nesse caso, uma 
audiência, por exemplo, pode ter suas fronteiras marcadas no momento 
em que o juiz a inicia e a encera, dando lugar à emergência (resposta, do 
ponto de vista dialógico bakhtiniano) de outros enunciados-recorte, por 
exemplo, como a conversa entre advogado e réu ou mesmo enunciados-
plenos como um mandado de prisão. 

No que tange ao modo de materialização, o enunciado-recorte 
se dá por meio do que Bonini (2004) chama de “texto-ritual”, ou seja, 
“uma unidade produzida por meio de uma rede de trocas entre 
enunciadores individuais” (p. 09). Isso é diferente, então, do enunciado-
pleno, que pode se materializar em textos simples (com apenas uma 
enunciador) ou textos complexos (como uma unidade com uma cadeia 
hierárquica de enunciadores). Exemplos de textos-rituais são: a 
audiência, a consulta, a reunião, a missa, o chat etc.  
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Assim, é a partir dessa concepção de enunciado-recorte que a 
sessão de grupo socioeducativo pode ser entendida enquanto um gênero 
do discurso. Desse modo, as fronteiras desse gênero serão marcadas 
pelos aspectos que, tipificados pela recorrência histórica, marcam a 
abertura e o fechamento desse gênero. Tais aspectos, então, dizem 
respeito à estrutura composicional desse gênero. 

Desse modo, o gênero de maneira mais ampla pode ser 
entendido como uma unidade discursiva tipificada em sua dimensão 
temática e estilístico-composicional, cujas fronteiras são marcadas pelo 
acabamento dado pelo próprio enunciador (enunciado-pleno) ou por um 
observador (enunciado-recorte). Embora a interpretação primeira para 
esse observador seja a de que se trata do analista de gênero que, de fato, 
irá recortar o fenômeno que constitui enquanto seu objeto, há aqui 
outros sujeitos que assumem esse lugar. Veja-se que qualquer 
interlocutor é capaz de definir fronteiras enunciativas para identificar 
uma reunião, uma missa, uma consulta, uma confissão etc. Nesse caso, 
esse observador não se restringe ao pesquisador, mas contempla o 
conhecimento que os próprios interlocutores possuem acerca dos 
gêneros nos quais se envolvem. 

Esses gêneros se materializam, por sua vez, por meio de textos 
simples (com apenas um enunciador-autor), complexos (com vários 
enunciadores-autores, hierarquicamente organizados) e/ou rituais (como 
uma unidade de troca entre enunciadores individuais) (BONINI, 2004). 

Tal postura é uma contribuição aos escritos do Círculo. Veja-se 
que, nestes, como pontua Faraco (2009), o gênero está relacionado a 
atividades típicas e à sua estruturação, aos modos de dar o acabamento a 
essa atividade, ao processo dinâmico de dar um acabamento à realidade 
(MEDIEVDÉV, 2016) e isso não se limita ao acabamento individual, 
pois pode contemplar também o acabamento realizado conjuntamente 
por um grupo de indivíduos em interação. Aliás, é a partir desse 
fenômeno que Bakhtin postula toda sua teoria dialógica de gênero, 
citando, inclusive, as conversas de salão como gêneros das esferas 
cotidianas, conforme argumentado anteriormente. Ademais, os gêneros, 
segundo Bakhtin (2003), estão sempre vinculados a determinadas 
esferas de atividade e são essas esferas que elaboram seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados. Estes, por sua vez, estão assim 
relacionados diretamente às práticas sociais dessas esferas, constituindo-
se na dimensão discursiva dessas práticas, dando-lhes o acabamento 
discursivo. 

A partir disso, então, é possível compreender, por exemplo, que 
na prática social de consulta médica há formas de relações típicas entre 
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os interlocutores (posições típicas do médico e paciente), enunciados 
típicos de um e de outro (quem pergunta o quê e como o faz/ quem 
responde o quê e como o faz), que reverberam naquilo que entendemos 
ser a composição do gênero consulta médica (entendido como o todo 
discursivo acabado da atividade na qual estão engajados os 
interlocutores e da/na qual emergem determinados temas). Portanto, 
embora não seja um enunciado tipificado e acabado por um autor, é um 
enunciado-recorte que se concretiza pelo ritual entre vários 
participantes, podendo, assim, ser concebido enquanto um gênero 
discursivo cujas dimensões temáticas e estilístico-composicionais são 
tornadas inteligíveis em análise.  

Aliás, o caráter de co-construção do mundo e dos sujeitos (a 
intersubjetividade) é ainda mais claro nessas circunstâncias, uma vez 
que aquilo que chamamos muitas vezes de “vozes” participantes de um 
determinado gênero, orquestradas por um determinado autor (nos 
enunciados-plenos), estão na sessão do grupo (enunciado-recorte), por 
exemplo, encarnadas e em luta dialógica umas com as outras, 
orientando-se para um acabamento conjunto que é ele mesmo pleiteado 
enquanto formas de disputar os modos de construção da prática e, por 
extensão, do mundo. 
 O modo como Fairclough mobiliza o conceito de gêneros em 
sua teoria da prática social aponta também, embora mais diretamente, de 
forma bastante produtiva para a relação entre gêneros discursivos e 
práticas sociais. Vejamos. 
  
3.4.2 Fairclough e a perspectiva crítica 
 

Na Análise Crítica do Discurso especificamente, Fairclough 
(2001) retoma a postulação bakhtiniana – embora não focalmente – para 
tratar das tendências de mudanças discursivas na modernidade tardia. 
Nesse sentido, o autor afirma que os gêneros são técnicas discursivas 
que podem ser levadas de uma prática social a outra, sendo usadas a 
serviço do poder (FAIRCLOUGH, 2003). 

Para o autor, inúmeros aspectos que se concatenam com 
mudanças sociais se relacionam com alterações em aspectos 
constituintes dos gêneros, ilustrando aquilo para o que aponta 
Volochinov (2014, p. 42), ou seja, o fato de que “a palavra é capaz de 
registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças 
sociais”. É possível perceber tal postura, por exemplo, na obra Discurso 
e Mudança Social, na qual Fairclough mostra como tendências 
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discursivas se relacionam com transformações nas práticas sociais no 
contexto da modernidade tardia. 

Nesse caso, o autor não focaliza sua abordagem nos gêneros do 
discurso, mas no Discurso enquanto prática social e, a partir de 
Foucault, nas modalidades enunciativas37. No entanto, os exemplos que 
embasam a argumentação faircloughiana podem ser lidos a partir de 
uma análise focada nos gêneros, já que apontam, numa visada 
bakhtiniana, para mudanças justamente nos aspectos que os constituem. 

Segundo Fairclough (2001), tem-se vivenciado na modernidade 
tardia pelo menos três grandes processos de transformações discursivas: 
a) democratização, ou seja, a “retirada de desigualdades e assimetrias 
dos direitos, das obrigações e do prestígio discursivo e linguístico dos 
grupos de pessoas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 248); b) comodificação, 
isto é, a colonização do discurso mercadológico sobre ordens 
discursivas que, em tese, não tratam de produção e comercialização de 
mercadorias; e c) tecnologização do discurso, ou seja, um processo 
consciente de manipulação linguística com fins estratégicos de exercício 
de poder38. 

Embora Fairclough focalize tais tendências a partir do conceito 
de discurso, todas elas se manifestam na configuração genérica em 
termos, principalmente, de estrutura composicional e estilo. Isso pode 
ser inferido a partir dos exemplos que o autor apresenta. Assim, a 
democratização aparece na mudança de um estilo mais autoritário para 
um estilo mais polifônico, como nas diferenças entre uma “consulta 
médica padrão” e uma “consulta médica alternativa”, quando a mudança 

                                                           
37 Segundo Fairclough (2001, p. 68), “Modalidades enunciativas são tipos de 
atividade discursiva, como 
descrição, formacão de hipóteses, formulação de regulações, ensino, e assim por 
diante, estando a cada uma das quais associadas suas próprias posições de 
sujeito. Assim, por exemplo, o ensino como uma atividade discursiva posiciona 
aqueles que fazem parte como professor(a) ou aluno(a). 
38 Segundo o autor, o caráter central que essas técnicas têm adquirido na 
modernidade tardia é a transcontextualidade, ou seja, elas são recursos que 
perseguem uma variedade ampla de estratégias em diferentes contextos. Como 
exemplo disso, o autor sugere o ensino, a entrevista, o aconselhamento e a 
publicidade, alegando que essas técnicas têm sido não apenas praticadas por 
especialistas como também disseminada para públicos em geral como forma de 
melhorar o desempenho público institucional e também como forma de controle 
das interações no âmbito familiar. Assim, aspectos dos gêneros discursivos que 
materializam essas tendências são agenciados (vocabulário, modos de 
estruturação do gênero etc.). 
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na estrutura de troca e manutenção de turnos aparece como aspecto 
composicional que encapsula a mudança na prática discursiva e nas 
identidades (Conf. FAIRCLOUGH, 2001, p. 177,183). 

A comodificação, nos exemplos que pautam a argumentação de 
Fairclough (2001), aparece na mudança estilístico-composicional de um 
prospecto educacional da universidade de Lancaster. Nesse caso, 
Fairclough mostra como aspectos estilístico-composicionais dos gêneros 
da publicidade colonizam o informativo educacional, construindo alunos 
e cursos enquanto clientes e mercadorias. 

Por fim, Fairclough (2001) apresenta a tecnologização, 
retomando os estudos genealógicos de Foucault, cujos interesses eram 
as técnicas da disciplina (o exame) e da confissão e o modo como esses 
trabalhavam sobre os corpos (com o controle sobre as disposições, os 
hábitos e os movimentos) no âmbito das instituições modernas. Nesse 
caso, tais técnicas estavam relacionadas a determinados gêneros 
discursivos (relatórios, regulamentos, ficha policial etc.), como ressalta 
Fairclough (2001[1992]), e eram utilizadas conscientemente para o 
exercício do poder. 

Assim, embora o autor não focalize a análise dessas 
transformações a partir de uma análise de gênero do discurso, ele aponta 
indiretamente, por meio dos exemplos que apresenta, para a importância 
desse conceito nos estudos que visem à mudança de práticas sociais. 
Aliás, ele menciona isso diretamente quando afirma que agenciar o 
conceito bakhtiniano de gêneros numa análise crítica se justifica, pois 
este possibilita considerar a potencialidade da mudança social via 
linguagem e o uso da criatividade sobre as convenções socio-históricas 
(Conf. FAIRCLOUGH, 2001, p 161).  

Nesse sentido, embora sua apropriação do conceito de gêneros 
implique recortes e focalizações que limitam uma análise a partir da 
visada dos gêneros discursivos (o que, porém, é justificável dado que o 
objetivo do autor não é fazer uma análise do gênero), o modo como 
Fairclough conceitua gêneros, na obra Discurso e Mudança Social, é em 
alguma medida convergente com o modo como o faz o próprio Círculo 
de Bakhtin. Segundo Fairclough (2001), um gênero discursivo é 

 
[...] um conjunto de convenções relativamente 
estável que é associado com, e parcialmente 
representa, um tipo de atividade socialmente 
aprovado, como a conversa informal, comprar 
produtos em uma loja, uma entrevista de emprego, 
um documentário de televisão, um poema ou um 
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artigo científico. Um gênero implica não somente 
um tipo particular de texto, mas também 
processos particulares de produção, distribuição e 
consumo de textos (FAIRCLOUGH, 2001, p. 
161) 

 
Assim, tal postulação converge com a ideia bakhtiniana de que 

o gênero pressupõe uma relação intrínseca entre linguagem e atividade 
humana (FARACO, 2009; FAIRCLOUGH, 2001), ou melhor, entre 
aquilo que comumente se chama de língua – enquanto sistema de signos 
– e contexto – enquanto o conjunto das outras dimensões das práticas 
sociais historicamente constituídas. Nesse caso, ainda, converge com a 
conceituação de gêneros que assumimos nesta pesquisa, ou seja, não 
restrita a centralização do gênero enquanto enunciado-pleno somente, 
conforme discutido anteriormente. 

Fairclough (2001) vincula a noção de “tipo de atividade”, 
presente em sua formulação, aos estudos de Lavinson (1979 apud 
FAIRCLOUGH, 2001), segundo o qual “um tipo de atividade pode ser 
especificado em termos de uma sequência estruturada de ações das quais 
ele é composto, e em termos dos participantes envolvidos na atividade – 
isto é – o conjunto de posições de sujeito que são socialmente 
construídas e reconhecidas em conexão com o tipo de atividade” 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 162). 

Essa perspectiva aponta para a explicação que Bakhtin (2016) 
dá para um dos aspectos que constituem os gêneros, qual seja, sua 
estrutura composicional. Para o autor, a estrutura composicional diz 
respeito a “determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do 
seu acabamento, de tipos de relação do falante com outros participantes 
da comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, 
o discurso do outro, etc.” (BAKHTIN, 2016, p. 18). 

Note-se que a explanação do conceito por Fairclough (2001), 
nesse caso, focaliza apenas um dos aspectos genéricos: a estrutura 
composicional; embora o autor, semelhantemente a Bakhtin, entenda o 
gênero como relacionado diretamente com atividades tipificadas (as 
práticas sociais) e com processos particulares de produção, distribuição 
e consumo de textos, ou seja, “os gêneros correspondem muito 
estreitamente aos tipos de prática social” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 
161). Esse último aspecto também se relaciona com aquilo para o que 
apontam os escritos do Círculo, ou seja, a relação de mútua 
constitutividade entre as atividades, realizadas em determinadas esferas 
sociais, e os gêneros que as realizam. 
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 No entanto, no desenvolvimento de sua argumentação, 
Fairclough (2001) articula o conceito de gênero de um modo cada vez 
mais distante das postulações de Bakhtin. Veja-se que já na obra de 
2001, o autor britânico centraliza o tratamento do gênero nas dimensões 
da estrutura composicional e do estilo, sem, no entanto, mencionar a 
tipificação temática, por exemplo. Além disso, ele articula essas 
dimensões às postulações de Halliday e Hasan, utilizando-se de 
parâmetros da Linguística Sistêmico Funcional (LSF) em uma 
abordagem cada vez mais centrada no texto. 

Já na obra de 2003, o autor articula o conceito com os estudos 
retóricos, sobretudo os de Swales (1990), e descreve os gêneros como 
“formas do aspecto discursivo de agir e interagir” (FAIRCLOUGH, 
2003, p. 65), borrando muitas vezes os conceitos de gênero e de prática 
social (BONINI, 2007). Nesse caso, em resumo, embora tanto 
Fairclough quanto Bakhtin relacionem os gêneros com atividades 
tipificadas, o primeiro borra as distinções entre o gênero e a prática 
enquanto o segundo deixa mais claro as diferenças entre tais instâncias, 
sobretudo por meio das discussões de Volochinov (2014), conforme 
apontei na seção 3.2. 

Além disso, ainda, Fairclough distingue “gênero” de “texto”, 
entendendo este como sendo a materialização concreta do potencial 
abstrato em que aquele se constitui. Assim, o conceito de gênero na 
abordagem do autor vai se convertendo numa dimensão cada vez mais 
abstrata da linguagem, distanciando-se, portanto, das postulações de 
base bakhtiniana, segundo a qual os gêneros só existem por meio de 
enunciados concretos. Por esse motivo é que tomamos, embora de modo 
também resignificado, a abordagem bakhitiniana para o tratamento do 
fenômeno39. 

                                                           
39 A compreensão dos gêneros enquanto potenciais abstratos não é 
completamente contrária aos escritos do Círculo, é preciso reconhecer. Veja-se 
que Medviedév (2016), por exemplo, aponta também para esse aspecto quando 
afirma que internalizamos os gêneros e o usamos como modos de 
compreendermos e nos orientar para a realidade. De acordo com o autor, o 
“gênero é um conjunto de meios de orientação coletiva na realidade”, sendo que 
“a consciência humana possui uma série de gêneros interiores que servem para 
ver e compreender a realidade” (MEDVIEDEV, 2016, p. 200, 198). A limitação 
de Fairclough é justamente não contemplar o caráter intrinsecamente dialógico 
dos gêneros, ou seja, o fato de este – por existir somente a partir de enunciados 
concretos – congregar tanto os aspectos potenciais da linguagem quanto os 
aspectos inéditos advindos da enunciação concreta. Temos que reconhecer, no 
entanto, que Fairclough buscou dar conta do “enunciado concreto” a partir de 



108 

 

A despeito desse fato, Fairclough (2003), a partir de sua 
abordagem crítica, apresenta contribuições importantes para o 
tratamento dos gêneros discursivos, motivo pelo qual articulamos suas 
postulações à luz das resiginificações aqui mencionadas. Além disso, o 
autor britânico aponta de forma mais direta para questões de veio crítico, 
na modernidade tardia, que os escritos do Círculo não o fazem. Uma 
dessas contribuições diz respeito à relação que Fairclough (2003) e 
Chouliaraki e Fairclough (1999) estabelecem entre as redes de práticas 
sociais e cadeias de gêneros discursivos. Tal discussão se articula em 
grande medida com a perspectiva dialógica de linguagem a partir dos 
escritos do Círculo, embora o faça apontando para as relações de poder 
(a partir de Foucault) que atravessam as práticas, aspecto não 
diretamente tratado pela perspectiva bakhtiniana, e marcadamente 
presente no contexto do novo capitalismo. 

Segundo Bakhtin, as relações entre os enunciados são sempre 
dialógicas, no sentido de que nenhum enunciado existe sem sujeitos ou 
num vácuo histórico e social, os enunciados existem em relação a outros 
enunciados, porque as relações são sempre entre sujeitos situados sócio-
historicamente e engajados em práticas sociais. Desse modo, as relações 
que se estabelecem entre os enunciados, entre as práticas e entre os 
próprios sujeitos – já que Volochinov (2014, p. 33) também abordou a 
questão da consciência individual como que constituída das e nas 
relações sociais – são sempre dialógicas. Enunciados existem como 
resposta a outros enunciados. Práticas existem em articulação a outras 
práticas. Como afirma o autor: 
 

[...] não pode haver enunciado isolado. Ele sempre 
pressupõe enunciados que o antecedem e o 
sucedem. Nenhum enunciado pode ser primeiro 
ou último. Ele é apenas o elo na cadeia e fora 
dessa cadeia não pode ser estudado (BAKHTIN, 
2003, p. 371). 

 

                                                                                                                           
sua análise textualmente orientada, via LSF. Mas essa abordagem em grande 
medida acaba centrando-se mais em questões gramaticais, com uma 
multiplicidade de categorias linguísticas que podem “engessar” a análise 
discursiva. Além disso, muitas análises funcionais nem sempre dão conta dos 
sentidos localizados/concretos. Veja-se que Van Leeuwen (1997) mostra isso 
quando questiona o fato de que nem todo “agente” na oração é “agente” nas 
práticas sociais discursivizadas. 
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Nesse sentido, a noção de dialogismo enquanto aspecto 
constitutivo da linguagem subjaz a noção de rede de práticas e cadeia de 
gêneros, conforme as discutem Chouliaraki e Fairclough (1999) e 
Fairclough (2003). Na concepção desses autores, “cada prática está 
localizada dentro de uma rede de relacionamentos com outras práticas e 
essas relações ‘externas’ determinam sua constituição ‘interna’” 
(COULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 22). Por sua vez, 
relacionadas às redes de práticas, as cadeia de gêneros são agrupamentos 
de “diferentes gêneros que se ligam regularmente, envolvendo 
transformações sistemáticas de gênero para gênero” (FAIRCLOUGH, 
2003, p. 31) através das práticas que estes realizam. Assim, a noção de 
cadeia pressupõe as relações dialógicas entre os gêneros.  

Ao exemplificar uma cadeia de gêneros, Fairclough (2003) cita 
uma entrevista com um arquiteto que escreveu um projeto de reforma de 
um hospital psiquiátrico e que também era responsável pela elaboração 
de um relatório, escrito com base na consulta, em reunião, às partes 
interessadas no projeto. Nesse caso, o autor mostra as transformações 
discursivas derivadas das relações dialógicas no percurso que 
compreende a passagem do gênero “reunião” para “relatório”. Esse 
percurso de um gênero para outro implicou transformações discursivas 
peculiares (maior formalização das opiniões, por exemplo). Diante 
disso, o autor alerta que  

 
[...] discursos que são retirados de um gênero (ex. 
uma reunião) podem ser filtrados na mudança 
para outro gênero (ex.: relatório); assim é que 
funciona uma cadeia de gêneros como estratégia 
de regulação para seleção e privilégio de alguns 
discursos em detrimento de outros. 
(FAIRCLOUGH, 2003, p. 33). 

 
Além disso, marcadas por essa possibilidade de “filtragem”, ou, 

em termos volochinovianos, por essa expressividade constitutiva e 
reacentuação trabalhada, as cadeias de gêneros são de uma importância 
peculiar, uma vez que também “contribuem para a possibilidade de 
ações que transcendem as diferenças no espaço e no tempo, interligando 
eventos sociais das diferentes práticas sociais” (FAIRCLOUGH, 2003, 
p. 31), o que tem implicações substanciais na disputa por determinadas 
formas de constituição do mundo social. 

As relações estabelecidas numa cadeia de gêneros podem ser 
sistematizadas em dois tipos: i) aquilo que nomeio aqui de dialogismo 
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externo, ou seja, o fato de um gênero responder sempre outro(s) e 
demandar resposta, portanto, implicar a emergência de um outro gênero 
e ii) o fato de que esses enunciados relativamente estáveis serem 
internamente constituídos por outros enunciados (ou gêneros) – 
dialogismo interno40. Assim, o gênero é um elo de uma cadeia que se 
articula com outros elos (gêneros) de diferentes formas. O exemplo de 
Fairclough ilustra esses dois tipos de relações. 

Assim, o relatório é tanto uma resposta (porque deriva) da 
reunião (dialogismo externo) quanto retoma a reunião enquanto material 
que lhe fornece os enunciados que comporão o relatório (dialogismo 
interno). Embora bastante próximos, tais tipos de relações dialógicas são 
diferentes. As considerações derivadas do pensamento do próprio 
Bakhtin (2003) apontam para essas diferenças quando o autor afirma 
que há diferentes formas de dialogismo, conforme o excerto a seguir: 

 
As relações dialógicas são relações (semânticas) 
entre toda espécie de enunciados na comunicação 
discursiva. Dois enunciados, quaisquer que sejam, 
se confrontados em um plano do sentido (não 
como objeto e não como exemplo linguístico), 
acabam em relação dialógica. Mas essa é uma 
forma especial de dialogismo não intencional (por 
exemplo, a seleção de diferentes enunciados de 
cientistas vários ou sábios de diferentes épocas 
sobre uma questão). “Fome, frio!” — é um 
enunciado de sujeito do discurso. “Fome!”, 
“Frio!” – são dois enunciados confrontados de 
dois diferentes sujeitos; aí surgem relações 
dialógicas que não havia no primeiro exemplo 
(BAKHTIN, 2003, p. 323) 

 
Em outras palavras, há um dialogismo no âmbito semântico que 

é intrínseco a todos os enunciados que reenunciam enunciados outros, 
como “[n]a seleção de diferentes enunciados de cientistas vários ou 
sábios de diferentes épocas sobre uma questão”, para usar o exemplo do 
                                                           
40 A natureza dialógica dos enunciados se dá de formas múltiplas. Veja que essa 
noção de “dialogismo interno”, por exemplo, aponta para a noção de 
hipergênero (BONINI, 2011), uma vez que esta última pressupõe a mobilização 
de diferentes gêneros na formação de um enunciado concreto. No entanto, são 
relações dialógicas de natureza diferente, ou seja, nem toda relação dialógica 
interna (dialogismo interno) se trata de um hipergênero, mas todo hipergênero 
pressupõe dialogismo interno. 
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autor. Nesse caso, o enunciado outro constitui o enunciado reenunciante 
enquanto seu material – o que tenho chamado de dialogismo interno. 
Outro tipo de relação dialógica é a relação necessária, por exemplo, 
entre pergunta e resposta, em que há “dois enunciados confrontados de 
dois diferentes sujeitos” que, diretamente, interagem entre si – o que 
tenho chamado de dialogismo externo. Nesse caso, ainda, poderíamos 
pensar que, nas esferas mais desenvolvidas, há tipos de dialogismo 
externo que não só demandam uma resposta, mas demandam uma 
resposta específica41. 

Veja-se, por exemplo, o caso das relações entre uma prova e um 
boletim de desempenho escolar, por um lado, e uma reportagem sobre 
alimentação saudável e um comentário em redes sociais também sobre 
alimentação saudável, por outro lado.  Tanto um quanto o outro exemplo 
mantêm relações dialógicas. No entanto, a relação dialógica entre uma 
prova e um boletim escolar tem peculiaridades que a diferencia da 
relação dialógica entre a reportagem e a postagem na rede social. No 
primeiro caso, há uma relação regular, previsível e sistemática entre 
esses gêneros, gerada pela esfera de atividade, o que não ocorre com o 
segundo, uma vez que uma postagem sobre alimentação saudável nem 
sempre deriva necessariamente de uma reportagem sobre o tema, 
embora num nível amplo da cadeia dialógica (num nível semântico, 
como coloca Bakhtin) esses dois gêneros se ligam por aquilo que tomam 
como tema de seu enunciado. 

Outro aspecto da teoria crítica de Fairclough que se mostra 
substancial para a abordagem de gênero é sua tomada do conceito 
foucaultiano de poder e sua relação com a dimensão discursiva das 
práticas sociais, sobretudo o fato de que toda relação de poder é sempre 
aberta a reconfigurações. 

Ao discutir, por exemplo, acerca das três tendências de 
transformações discursivas na modernidade tardia, conforme apontei 
anteriormente, Fairclough mostra como a plurivalência do signo 
linguístico (VOLOCHINOV, 2014), manifestada no modo como esse 
signo existe nas práticas, ou seja, nos gêneros discursivos; é trabalhada 
para manutenção ou (re)configuração dessas relações. Mais do que isso, 
Fairclough aponta para as contradições intrínsecas dessa dinâmica e para 

                                                           
41 Pergunta e resposta, aqui, estão sendo entendidas de forma ampla e se 
aplicam, na verdade, em relações diversas: ordem/execução; Decisão 
judicial/Mandado de Intimação (conf. veremos no capítulo 6) etc., que 
compreendem essa relação “externa” entre dois enunciados de dois sujeitos 
distintos que interagem diretamente. 
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o fato de tais contradições apontarem justamente a abertura para a 
mudança social. 

Assim, embora as três tendências de mudanças discursivas e 
sociais (democratização, tecnologização e comodificação), alerta o 
autor, apontem para o exercício de poder como dominação – sobretudo 
se considerarmos a democratização como um relaxamento simulado do 
controle e a tecnologização como controle estratégico para exercício de 
dominação (FAIRCLOUGH, 2001) – elas implicam também 
contradições que as tornam “campos de luta em que os detentores do 
poder podem sofrer derrotas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 271). Esse fato 
se aplica às masculinidades, conforme a discuti no capítulo anterior. 

Isso se dá devido à “polivalência tática dos discursos”, ou seja, 
“o fato de que eles podem ter valores diferentes em ‘estratégias’ 
diferentes” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 271), justamente porque, tomando 
como matéria-prima o signo, podem assumir diferentes valores 
axiológicos (VOLOCHINOV, 2014, p. 37). Isso se manifesta no modo 
como determinadas tipificações de interlocutores preferenciais e o modo 
como isso recai sobre a constituição das identidades e relações sociais 
no âmbito dos gêneros do discurso podem se configurar em arenas de 
luta. 

Essa luta é manifesta na disputa em termos dos aspectos que 
compõem os gêneros discursivos, ou seja, seu tema e sua estrutura 
estilístico-composicional (conforme discussão do capítulo 7). Esse, 
aliás, é o motivo pelo qual elegemos o gênero discursivo como categoria 
central de análise da prática do grupo socioeducativo. Segundo 
Fairclough, inclusive, a vantagem de tal escolha é que ela permite 
“selecionar em nossa análise diferenças principais de tipo entre 
elementos de ordens de discurso que, de outra maneira, poderíamos 
perder de vista [...]” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 160). 

Assim, mesmo os processos de transformação das modalidades 
enunciativas – e obviamente dos gêneros do discurso (entrevista, 
aconselhamento etc.) – , com vistas à manutenção de uma determinada 
configuração de poder que “criariam corpos dóceis”, envolviam 
concessões que podem contribuir para mudanças nas relações de poder e 
agir contra a mesma dominação que tal ação objetivava em princípio 
manter42. Esse ponto se relaciona com o caráter gerativo do poder, 

                                                           
42 Nesse caso, mesmo que a sessão de grupo socioeducativo esteja se 
relacionando com uma instituição moderna como o Judiciário e a Assistência 
Social, que exercem domínio sobre os sujeitos, a complexidade dessas relações 
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conforme o conceituou Foucault. Nas palavras de Giddens (1993, p. 30), 
“[...] do modo como Foucault passou a avaliá-lo, o poder é um 
fenômeno mobilizador e não apenas um fenômeno que estabelece 
limites; e aqueles que estão sujeitos ao poder disciplinar não são, de 
modo algum, necessariamente dóceis em suas reações”. 

A linguagem, assim, especialmente na dimensão dos gêneros do 
discurso, como um dos aspectos de constituição das práticas sociais, se 
constitui não só como um instrumento de dominação, mas também 
como um campo de disputa por determinadas formas de tipificar modos 
de interação e identidades. Bonini (2010), por exemplo, mostrou como o 
modo de organização dos gêneros que envolvem a prática de concurso 
público para professor universitário implicou a construção de uma 
determinada identidade docente.  

Em resumo, as formas de significar a si (autoidentidade) são 
constituídas nessas relações de poder, no âmbito de práticas realizadas 
via gêneros discursivos. Os gêneros, enquanto formas de dar 
acabamento ao mundo e inscritas em habitus implicam determinadas 
maneiras de narrar a si no âmbito das práticas. Nesse contexto, as 
diferentes dimensões daquilo que se constitui enquanto uma 
autoidentidade e, no caso da presente pesquisa, masculinidade estão em 
relação (de poder) às dinâmicas interacionais realizadas via gêneros do 
discurso. 

Assim, a dimensão da masculinidade, por exemplo, enquanto 
um aspecto que constitui as autoidentidades, é também fundada nessas 
relações e pode, no âmbito das práticas, ser problematizada. Aliás, a 
própria noção de masculinidade hegemônica, por exemplo, se relaciona 
justamente com certas configurações de práticas sociais que, sendo 
historicamente hegemônicas, têm se vinculado com o exercício da 
violência contra as mulheres e também contra outros homens, conforme 
apontado no capítulo anterior.  

Nesse sentido é que me debruço sobre o gênero “sessão de 
grupo socioeducativo”, buscando compreender como ele se relaciona 
com as dinâmicas de ressignificação de masculinidades. Para tanto, elejo 
instrumentos metodológicos de inserção na prática do grupo que dessem 
conta de apreender (considerando a dimensão refrativa dessa apreensão, 
é claro) os aspectos constitutivos dessa prática. É sobre isso que tratarei 
na seção seguinte. 

 
                                                                                                                           
merece atenção, pois mesmo daí podem surgir mudanças importantes acerca da 
temática das masculinidades e da violência contra a mulher, por exemplo. 
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO 
 
Na presente pesquisa assumo uma abordagem qualitativa e elejo 

alguns instrumentos da pesquisa de tipo etnográfico para geração de 
dados. Em se tratando de uma análise crítica de gêneros discursivos, a 
geração de dados focalizará esse aspecto na prática social em análise, 
intitulada “grupo socioeducativo” (a saber, uma prática socioeducativa 
de atendimento a homens que tenham praticado atos de violência43 
contra a mulher). Embora a análise crítica de gêneros discursivos seja 
possível sem uma imersão etnográfica, a presente pesquisa apresenta 
algumas peculiaridades que me levam a eleger os instrumentos 
etnográficos como imprescindíveis. 

A primeira peculiaridade é o fato de que o(s) gênero(s) discursivo(s) 
em análise se apresenta(m) numa interação que não está 
gravada/escrita/registrada, ou seja, não está(ão) materializado(s) num 
“texto pronto” para a pesquisadora, o que faz com que eu tenha que ir a 
campo buscar esse texto (por meio de gravações em áudio e 
transcrições). Em segundo lugar, mais importante que ir a campo para 
“buscar esse texto” é o fato de que a inserção no campo pressupõe um 
estudo em relação àquilo que constitui esse texto na sua dimensão mais 
imediata (seu contexto imediato), fazendo com que – enquanto 
pesquisadora – apreenda na análise também os sentidos que esse “texto” 
adquire para seus participantes diretos. Por fim, mais importante que 
essa visada dos participantes é a possibilidade de análise do texto em 
relação às práticas imediatas que ele medeia. Assim, passo a apresentar 
e, indiretamente, discutir as dimensões metodológicas da pesquisa, os 
dados, bem como seu processo de geração e análise. 

4.1 A PESQUISA QUALITATIVA CRÍTICA DE CUNHO 
ETNOGRÁFICO 

 
A pesquisa qualitativa pode ser entendida como “um conjunto 

de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo” 
(DENZIN; LINCOL, 2006, p. 17). Como afirma Mason (1998), tal 
pesquisa tem interessado a diferentes áreas – sociologia, antropologia, 
linguística, educação etc. Segundo a autora, essa multiplicidade ressalta 
a importância da base qualitativa como algo comum em pesquisas de 
cunho social (MASON, 1998, p. 04). Apesar de cada uma das áreas 
conceber diferentes formas de pesquisa (pesquisa-ação, observação 

                                                           
43 Conforme violências previstas na Lei Maria da Penha. 
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participante, análise de discurso etc.), todas usam técnicas 
metodológicas e práticas que podem ser englobadas pelo termo 
“qualitativa”. Dando conta dessa convergência, a autora ressalta os 
pontos comuns dessas abordagens e propõe, a partir de três princípios 
gerais, uma sistematização do que seja a pesquisa qualitativa. 

O primeiro diz respeito ao fato de que esse tipo de pesquisa está 
“fundamentada[o] em uma posição filosófica que é amplamente 
‘interpretativista’ no sentido de que há a preocupação em como o mundo 
social é interpretado, entendido, experimentado ou produzido” (p. 04), 
podendo em versões diferentes do estudo, compreenderem-se ou 
aproximarem-se estes elementos de diferentes formas (por exemplo, 
com foco em significados sociais, ou interpretações, ou práticas, ou 
discursos, ou processos, ou construções etc.). 

A segunda característica diz respeito ao fato de a pesquisa 
tomar por base a geração de dados, ou melhor, de registros, de forma 
sensível e flexível ao contexto social em que os esses são produzidos. 
Como pontua a autora, isso se contrapõe às pesquisas que tomam dados 
“rigidamente padronizados ou estruturados, removidos da vida real ou 
contexto social natural [...]” (MASON, 1998, p. 04), perspectiva 
corroborada também por Signorini (1998), no âmbito da Linguística 
Aplicada. 

Tal postura implica ações de pesquisa específicas marcadas pela 
“abertura” do projeto, que se reflete tanto nos objetivos quanto nas 
questões de pesquisa. Em outras palavras, “as opções práticas 
interpretativas a serem empregadas não são necessariamente definidas 
com antecedência” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 18), pois dependem 
do contexto de pesquisa, do que está ali disponível ao pesquisador. 

É nesse sentido que tomo o gênero discursivo enquanto parte 
constitutiva do aspecto semiótico da prática social, em seu contexto de 
uso, com as consequeências derivantes dessa escolha. Busco descrevê-lo 
e interpretá-lo (FAIRCLOUGH, 2001) a partir do ponto de vista das 
práticas sociais nas quais o(s) gênero(s) discursivo(s) está(ao) 
envolvido(s) (sendo eles mesmos realizadores de uma ou mais práticas 
sociais), convergindo com a visão proposta em Signorini (1998) de 
objeto híbrido, com as postulações de Denzin e Lincoln (2006) e ainda 
com o terceiro aspecto de pesquisas qualitativas proposto por Mason 
(1998). 

Segundo a última autora, com base em métodos de análise e 
explicação, a pesquisa qualitativa constrói conhecimentos que envolvem 
detalhes, complexidade e contexto e tem como objetivo produzir esse 
conhecimento com uma rica base de dados contextuais e detalhados, 
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sendo que tais dados podem ser – e geralmente são – gerados a partir de 
instrumentos típicos da pesquisa etnográfica44. Segundo Fritzen (2012, 
p. 59), “os procedimentos metodológicos da etnografia preveem a 
inserção do pesquisador no campo, como um observador participante, 
permanente e reflexivo, ouvindo, vendo o que acontece nesse meio”. 

Especificamente sobre os instrumentos metodológicos, na 
observação participante – principal método de estar em campo gerando 
registros, segundo Fritzen, a partir de Erickson (1988) – faz-se 
anotações de campo, que comporão o diário de campo, além de 
entrevistas e gravações de áudio e/ou vídeo (FRITZEN, 2012). Como 
salienta Erickson (1988), ainda, as transcrições dessas gravações podem 
evidenciar mais detalhadamente o comportamento dos participantes e, 
na presente pesquisa, assumem um papel central pelo fato de que 
objetivo justamente analisar o momento semiótico da prática social 
“grupo socioeducativo”, com foco nos aspectos constituintes dos 
gêneros discursivos que sejam centrais para a realização dessa prática, 
para o que as transcrições são imprescindíveis. 

Essas transcrições, então, constituem-se no “texto” central 
analisado nesta pesquisa e são ainda acompanhadas de outros registros, 
quais sejam, notas e diários de campo sobre as sessões do grupo e sobre 
acontecimentos do contexto imediato que as antecediam e as sucediam. 
Além disso, fazem parte desses registros anotações acerca das conversas 
realizadas com os facilitadores e com os outros participantes do grupo. 
Todas essas outras formas de registro do contexto social imediato 
contribuíram para a verificação de informações e seu cotejamento 
durante a análise das transcrições. Durante a pesquisa, esses registros 
foram imprescindíveis também para a compreensão do que ocorreu 
durante as sessões do grupo socioeducativo, do que é exemplo a 
emergência de temas específicos, durante a interação na sessão, bem 
como de modos específicos de organizá-la que respondem a 
acontecimentos externos a ela. 

                                                           
44 Segundo Gerhardt e Silveira (2009), algumas das ferramentas da pesquisa 
etnográfica são: o uso da observação participante, da entrevista intensiva e da 
análise de documentos; a interação entre pesquisador e objeto pesquisado; a 
flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa; a ênfase no processo, e não 
nos resultados finais; a visão dos sujeitos pesquisados sobre suas experiências 
etc. Muitas dessas ferramentas têm sido utilizadas em pesquisas na LA (vejam-
se os trabalhos empreendidos pelos pesquisadores do Núcleo Estudos em 
Linguística Aplicada – NELA, na UFSC, por exemplo). 
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Assim, diferentes tipos de registros possibilitaram a geração dos 
dados de forma a dar conta do contexto de análise a partir de diferentes 
ângulos. Essa preocupação com o contexto mais imediato e com a 
mobilização de instrumentos da etnografia tem recebido cada vez mais 
atenção em pesquisas da área (RESENDE, 2009), tendo em vista, 
inclusive, críticas acerca do tratamento que tradicionalmente foi dado ao 
contexto nas pesquisas em ACD, principalmente as com base na 
abordagem de Fairclough (Conf. PENNYCOOK, 2001; BLOMMAERT, 
2008 entre outros.). 

Nesse sentido, concordamos com Resende (2009, p. 68) que 
“uma pesquisa discursiva isolada do conhecimento acerca da ação social 
relativa ao problema pesquisado dificilmente poderá vislumbrar as 
relações entre os momentos da prática”. Tal assertiva torna-se ainda 
mais relevante em se tratando da análise de gênero discursivo em sua 
relação com a prática social da qual ele é parte constitutiva, como a que 
proponho nesta pesquisa. Embora, como coloquem Fairclough, Jessop e 
Sayer, uma das questões centrais em ACD é a relação entre a semiose e 
seu contexto social mais amplo, o tratamento do contexto social mais 
imediato é também relevante na análise, já que 

 
dependendo do explicandum, pode ser necessário 
suplementar a análise de discurso crítica com 
análises mais concretas e complexas de domínios 
extradiscursivos. Isso implica que, na medida em 
que a semiose é estudada fora de seu contexto, a 
análise está fadada a uma consideração 
incompleta da causação social e, portanto, a riscos 
de cometer um ou mais tipos de reducionismo 
(FAIRCLOUGH; JESSOP; SAYER, 2016, p. 44) 

 
Assim é que os instrumentos da pesquisa etnográfica 

possibilitam maior “apreensão” do contexto, especialmente do contexto 
mais imediato, onde a linguagem esteja em funcionamento nas práticas 
sociais em análise, possibilitando (junto da análise do contexto mais 
amplo, tradicional em ACD) maior inteligibilidade sobre o problema em 
estudo. Além disso, os procedimentos de geração de dados não servem 
apenas para, por meio da triangulação, dar conta do contexto imediato, 
mas se relacionam diretamente com os objetivos da pesquisa. 

Desse modo, por exemplo, para analisar as configurações dos 
gêneros que envolvem a prática do “grupo socioeducativo”, acompanhei 
as sessões desse grupo, fazendo o levantamento desses gêneros por meio 
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da observação participante e notas de campo (o que não seria possível 
sem essa observação in loco). Por outro lado, considerando que a 
dimensão semiótica das práticas sociais pressupõe uma relação com 
outras práticas (FAIRCLOUGH, 2003), essa relação foi explicada não 
só por meio da conversa com os participantes e os facilitadores do 
grupo, como também por meio da pesquisa e registros acerca dos 
documentos que organizam essa prática social (documentos do Juizado, 
da Delegacia, do CREAS etc.), aos quais também tive acesso. 

Essa quantidade e riqueza dos dados gerados se relacionam com 
ênfase em formas “holísticas” de análise (ou seja, tomando o objeto em 
sua totalidade indecomponível e explicando-o neste sentido) ao invés de 
padrões gráficos de superfície, tendências e correlações. Não que não se 
usem análises estatísticas, por exemplo, em pesquisa qualitativa, mas 
estas nunca são vistas como centrais (MASON, 1998). 

Além de ter uma base filosófica interpretativista, ser sensível e 
flexível ao contexto na e da geração de dados e não arrancá-los da 
“tessitura de suas raízes”, fazer pesquisa qualitativa envolve também o 
que Mason (1998) chama de “critical self-scrutiny”, ou seja, uma 
autoanálise crítica. Tal pressuposto se relaciona com uma postura 
explicitamente ética e política da pesquisadora e do pesquisador, tendo 
como base a ideia de que esta/este não é neutra/o frente o conhecimento 
que produz (MASON, 1998, p 06), e também com o último passo 
metodológico desta pesquisa, conforme o propõe Chouliaraki e 
Fairclough (1999), ou seja, a reflexão sobre o papel da pesquisa, sendo 
também uma prática social, em relação às práticas objeto de análise. 
Afinal, como bem afirmou Moita Lopes (2006), todo conhecimento é 
político, ou ainda, como afirma Rajagopalan (2003, p. 124), “[...] 
Trabalhar com a linguagem é necessariamente agir politicamente, com 
toda responsabilidade ética que isso acarreta”. 

Desse modo, pesquisas de base qualitativa, como a empreendida 
aqui, pressupõem uma postura reflexiva e ética do pesquisador: reflexiva 
no sentido de que este tem ciência das ressonâncias do conhecimento 
que produz para e na sociedade; ética no sentido de que consciente dessa 
ressonância trate de temas relevantes à construção de uma sociedade 
menos desigual e deixe claras suas perspectivas ontológicas, 
epistemológicas e políticas diante do conhecimento que produz. Como 
propõem Kincheloe e McLaren (2006), “não é que os pesquisadores 
deveriam livrar-se de todas as afiliações terrenas, mas, sim, [...] de que 
deveriam identificar essas afiliações e compreender os impactos sobre 
os caminhos seguidos [...]” (p. 290). 
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Afinal, como explicam Denzin e Lincoln (2006), ao tomar, por 
exemplo, projetos ou políticas públicas como objeto de análise, o que 
em grande medida faz esta pesquisa, “os pesquisadores qualitativos 
podem influenciar as políticas sociais em importantes aspectos” (p.37). 
De modo que estão cientes de que “é nesse terreno crítico que a teoria, o 
método, a práxis, a ação e as políticas se juntam” (DENZIN; LINCOLN, 
2006, p. 37). Em outras palavras, são justamente os pressupostos 
ontológicos do/a pesquisador/a que norteiam sua prática de pesquisa. 
Assim, a pesquisa qualitativa admite que a realidade é fluida e 
contraditória e que os processos de investigação dependem também do/a 
pesquisador/a – sua concepção de língua(gem), de mundo, seus valores, 
seus objetivos (CHIZZOTTI, 2011) – e mesmo a compreensão dessa 
“fluidez” é também derivante das escolhas políticas e epistemológicas 
(MASON, 1998). 

É a “maneira de ver o mundo social” (MASON, 1998, p. 06) 
que constitui o caráter ontológico assumido pelo/a pesquisador/a, ou 
seja, este/a aborda o mundo a partir um esquema interpretativo, de um 
conjunto de ideias, de crenças e de sentimentos em relação ao mundo e 
ao modo como este deveria ser compreendido e estudado (DENZIN; 
LINCOL, 2006). Nesse sentido é a partir dessa ontologia que a/o 
analista vai determinar as questões de cunho epistemológico e 
metodológico. A subjetividade do/a analista é ressaltada nessa 
perspectiva e diante de uma possível crítica à falta de objetividade de 
pesquisas qualitativas, sobretudo, da Análise Crítica do Discurso e de 
Gênero, Fairclough argumenta que “não há análise ‘objetiva’ do texto, 
se entendemos que a análise não descreve simplesmente o que está ‘lá’ 
no texto, sem ser ‘tendenciosa’ pela ‘subjetividade’ do analista” 
(FAIRCLOUGH, 2003, p. 14). 

Assim, como ainda coloca Fairclough (2003), o ponto central é 
que existem motivações particulares para se fazer determinadas 
perguntas e não outras sobre os discursos, os gêneros discursivos e as 
identidades. Seria possível analisar o gênero discursivo nesta pesquisa, 
por exemplo, em seus aspectos formais sem relacioná-lo ao contexto. 
No entanto, considerando a perspectiva assumida, segundo a qual há 
uma relação dialética entre estruturas e práticas sociais, não é o que fiz. 
Sendo o aspecto da linguagem (realizado nos gêneros discursivos) parte 
intrínseca da constituição das práticas sociais e das identidades, como 
discuti anteriormente, propus-me a fazer uma análise linguística crítica, 
outro aspecto que subsidia esta pesquisa. Desse modo, a análise crítica 
aqui, 
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[...] tem origem marxista e, como tal, pressupõe a 
possibilidade de conscientização do sujeito social 
e histórico em condições sociais e históricas 
dadas. Pressupõe também que o conflito é inerente 
às práticas sociais e que a existência de uma 
sociedade justa e igualitária é sempre uma questão 
de construção mediante a luta social e política. 
(BONINI, 2013, p 103). 

 
Além disso, “análise crítica” diz respeito ao fato de assumir e 

deixar clara sua posição política diante do que se propõe a pesquisar. 
Como afirma Bonini (2013, p. 104), “nos obriga a considerar a história e 
a nos posicionarmos frente a ela, procurando perscrutar e defender 
posições de vanguarda em consequentemente, opor-nos a posições que 
precisam ser superadas ou pelo menos revistas para que haja avanço 
social”. Nesse caso, nas palavras de Chouliaraki e Fairclough (1999): 

 
O que é específico sobre a prática teórica crítica é 
que (a) mantém uma fronteira tênue entre a prática 
teórica e as práticas sociais que teoriza, e (b) 
aplica-se uma lógica analítica relacional/dialética 
com as práticas que teoriza. Com relação à 
primeira dessas características, a pesquisa social 
crítica é “envolvida” nas práticas sociais que 
teoriza na medida em que se posiciona em relação 
às lutas dentro delas, dado o seu interesse de 
conhecimento emancipador. Também produz 
conhecimentos com um olho para o seu potencial 
como recursos dentro dessas lutas. 
(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 33.) 

 
Nesse sentido, a motivação desse trabalho está fortemente 

relacionada ao interesse pelas práticas de combate à violência de gênero 
social, especificamente, práticas na forma de políticas públicas centradas 
na educação de modo amplo, sendo esta entendida aqui a partir das 
teorizações de Paulo Freire (2006), como sendo um processo dialógico 
emancipador de ação sobre o mundo, que implica consequentemente a 
ressignificação e mudança de práticas, identidades e relações sociais. 

Nesse caso, embora não mobilizemos de modo central os 
estudos freireanos na análise dos dados, esses subsidiam a compreensão 
de educação assumida como pressuposto desta pesquisa. Sendo assim, a 
educação aqui se relaciona à construção da criticidade por meio do 
desenvolvimento de uma consciência transitiva crítica, ou seja, “pela 
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profundidade na interpretação dos problemas” (FREIRE, 2006, p. 68) e 
à liberdade enquanto “direito e capacidade criadora de discutir os 
ajustamentos impostos” (FREIRE, 2006, p. 50). Assim, interessa-me a 
maneira como essas práticas organizam os diferentes discursos sobre 
masculinidades e feminilidades com vistas ao exercício da liberdade 
humana, uma vez que a utilização da linguagem de determinada forma 
está dialeticamente relacionada com a constituição de determinadas 
maneiras de significar, de viver, o mundo, o outro e a si mesmo 
(FAIRCLOUGH, 2003). 
 

4.2 A GERAÇÃO DE DADOS 
 

Esta pesquisa realizou o acompanhamento, durante 12 meses, 
das atividades de um grupo socioeducativo que funciona numa cidade 
do Sul do Brasil, atendendo homens que praticaram atos de violência 
contra a mulher e que foram encaminhados ao grupo de modo 
compulsório, pelo sistema judiciário, e não compulsório, por meio de 
convite. Este grupo acontece num Centro de Referência Especializado 
em Assistência Social (CREAS), vinculado às políticas públicas 
municipais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
(Semudes) e, no âmbito federal, ao Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). Além disso, o grupo é parte de políticas públicas de combate à 
violência contra a mulher, no contexto da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República, exinta pelo governo de Michel 
Temer, e do “Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica 
e Intrafamiliar”, no âmbito do município onde ocorre o grupo. 

Na cidade em questão há dois desses grupos. Eles correm 
quinzenalmente, por meio de sessões que duram cerca de 1h30, em dois 
diferentes CREAS (há um grupo em cada um deles). O objetivo central 
dessa prática é ser um contexto em que esses homens possam refletir 
sobre si mesmos, sobre suas relações sociais, de modo combater a 
violência de gênero tanto intrafamiliar quanto no contexto público, por 
exemplo, embora o foco da política sejam as relações no contexto 
familiar. 

O projeto inicial desta pesquisa era acompanhar esse grupo 
durante um bloco de 12 sessões, que compreende todo o planejamento 
de um ciclo de trabalho (Conforme explico na seção seguinte), o que 
equivaleria a 06 meses de observação de campo (julho a 
dezembro/2016). No entanto, os facilitadores do grupo sugeriram que, 
embora já houvesse aprovação tanto da Secretaria Municipal de 
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Desenvolvimento Social quanto do Comitê de Ética da UFSC e também 
dos participantes da pesquisa para minha estada no grupo, eu aguardasse 
para iniciar as gravações até que os participantes estivessem mais 
familiarizados com minha presença, no sentido de sentirem-se mais 
confiáveis em relação a mim e à pesquisa. Assim, iniciei as gravações 
somente quatro meses depois de já estar participando das sessões, o que 
na prática expandiu o tempo de estada em campo de 06 para 12 meses. 

Nesse período de 12 meses (de junho/2016 a junho/2017), 
acompanhei 21 sessões do grupo, realizando i) observação participante; 
ii) gravação em áudio de 14 dessas sessões (1475 minutos); das quais 
foram transcritas 12 (1347 minutos); iii) consulta à documentação 
relativa ao grupo e aos seus participantes nos arquivos do CREAS e iv) 
elaboração de notas e diário de campo. O quadro abaixo apresenta a 
listagem das sessões observadas, gravadas e constituintes dos dados de 
análise. 
 
Quadro 2 – Sistematização das sessões que compõem os dados de análise 
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1 22/06/16 6  
 - 

 
- 

2 06/07/16 12   - - 
3 20/07/16 10   - - 
4 03/08/16 11   - - 
5 17/08/16 9   - - 
6 31/08/16 10   - - 
7 14/09/16 10   - - 
8 28/09/16 9 X X Sessão 01 86 
9 19/10/16 10 X X Sessão 02 99 
10 09/11/16 08 X X Sessão 03 101 
11 23/11/16 11 X X Sessão 04 95 
12 07/12/16 8 X X Sessão 05 70 
13 15/02/17 14 X X Sessão 06 113 
14 01/03/17 11 X X Sessão 07 125 
15 15/03/17 12 X X Sessão 08 138 
16 29/03/17 13 X X Sessão 09 151 
17 12/04/17 09 X X Sessão 10 107 
18 26/04/17 12 X  Sessão 11 100 

(continua) 
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19 24/05/17 12   Sessão 12 28 
20 07/06/17 09 X X Sessão 13 127 
21 21/06/17 15 X X Sessão 14 135 

Fonte: elaboração da autora. 
 
Conforme apresenta o quadro acima, as sessões que compõem 

os dados de análise, ou seja, que foram transcritas e analisadas, foram 
gravadas em sequência, o que permitiu a apreensão das relações 
dialógicas mais diretas entre uma sessão e outra. Além disso, contribuiu 
para um acompanhamento longitudinal dos participantes. Dentre as 14 
sessões gravadas, duas foram excluídas (18 e 19) dos dados da 
transcrição, tendo em vista que o som do áudio apresentava muitos 
trechos incompreensíveis, no caso da sessão 18, e a pilha do gravador 
acabou antes de encerrar a sessão, o que implicou perda de dados 
substanciais, no caso da sessão 19. A fim de organizar os dados em 
arquivos mp3, as sessões foram nomeadas em números crescentes a 
partir da primeira gravação, de modo que o arquivo intitulado “sessão 
01” corresponde ao primeiro dia de gravação e ao oitavo dia de 
observação. Durante a análise, as sessões são referenciadas sempre pela 
nomeação do arquivo em áudio (sessão 01, sessão 02 ...). Sempre que 
houve referência às sessões sem gravação de áudio, a remissão foi feita 
às notas e diário de campo da data correspondente à sessão referida. 

No que tange aos documentos consultados no arquivo do CREAS, 
esses serviram para que eu tivesse mais informações acerca dos 
participantes e de seu histórico de encaminhamento ao grupo, mas 
principalmente para que eu tivesse acesso, por meio dos documentos 
institucionais, da comunicação efetuada sobre esses sujeitos entre a 
esfera da Assistência Social e outras esferas de encaminhamento, uma 
vez que os documentos constantes nesse arquivo são, na maioria, cópias 
de documentos dessa outras esferas.  

Embora buscasse informação que contemplasse todos os 
participantes, os documentos arquivados na gaveta relativa ao grupo 
diziam respeito apenas àqueles participantes encaminhados pelo sistema 
judiciário. Diante desse fato, tentei o acesso aos documentos dos outros 
participantes, que haviam sido encaminhados por outras esferas. No 
entanto, não obtive sucesso, de modo que as informações sobre esses me 
foram passadas pelos próprios sujeitos, pelos facilitadores e pelas 
observações das sessões. Apesar dessa limitação de acesso a alguns 
dados, meu objetivo com essa consulta tinha a ver mais com a análise do 
discurso dessas diferentes esferas acerca dos sujeitos, de modo que, 
havendo também documentos do próprio CREAS no arquivo consultado 
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(além de documentos do judiciário), a percepção dessa esfera pode ser 
levantada a partir dos exemplares disponíveis. Assim, a limitação na 
análise dessas relações entre esferas persistiu apenas acerca do Conselho 
tutelar, do Centro de recuperação para dependentes químicos e do 
CRAS, a cujos registros de encaminhamento não tive acesso. A lista dos 
documentos do arquivo do grupo socioeducativo bem como a 
quantidade de exemplares consultados pode ser conferida na tabela 
abaixo. 

  
Tabela 1 – Documentos que compõem arquivo institucional por esfera de 
origem e por quantidade de exemplares consultados45 

Número 
de 

ordem 

Documento 
consultado 

Esfera de 
origem 

Quantidade 
de 

exemplares 

1  Ofício 

Judiciário 
e 
Assistência 
Social 

19 

2 
Plano de 
Acompanhamento 
Familiar 

Assistência 
Social 

19 

3 
Ficha de 
atendimento 

Assistência 
Social 

17 

4 E-mail 

Judiciário 
e 
Assistência 
Social 

12 

5 Decisão Judiciário 13 

6 
Mandado de 
intimação e 
afastamento 

Judiciário 10 

7 Relatório 
Assistência 
Social 

4 

8 Alvará de soltura Judiciário 2 

                                                           
45 O número de exemplares de registros em relação ao número de participantes 
encaminhados judicialmente não atende a relação um para um, uma vez que há 
casos em que um único participante possui mais de um documento de mesmo 
tipo (03 Decisões de datas diferentes, por exemplo) e participantes que não 
possuem todos os tipos documentos. 

(continua) 
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9 

Audiência 
Admonitória - 
Pena restritiva de 
direitos 

Judiciário 2 

10 Ficha de evolução 
Assistência 
Social 

2 

11 
Termo de 
depoimento 

Delegacia 2 

12 
Auto de Prisão 
em Flagrante 

Judiciário 1 

13 
Boletim de 
ocorrência 

Delegacia 1 

14 

Certidão (de 
tentativa de 
entregar Mandado 
de intimação) 

Judiciário 1 

15 Declaração 
Instituição 
médica 

1 

16 Nota de culpa Delegacia 1 

17 Parte do processo Judiciário 1 

18 
Termo de 
arbitramento de 
fiança 

Delegacia 1 

19 
Termo de 
Audiência de 
Custódia 

Judiciário 1 

20 
Termo de 
Declaração 

Delegacia 1 

21 
Termo de 
interrogatório 

Delegacia 1 

TOTAL     113 
Fonte: elaboração da autora. 

 
No que tange às transcrições, estas seguiram o padrão utilizado 

tradicionalmente na sociolinguística interacional, levando-se em conta 
as discussões empreendidas por Garcez (2002) com base em Duranti 
(1997) e Garcez, Bulla e Loder (2014) e adaptando as convenções de 
Jefferson, apresentada em Garcez, Bulla e Loder (2014), conforme 
quadro a baixo. 
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Quadro 3 – Convenções de transcrição 
... 
. 
? 
, 

palavra 
MAIÚSCULA 

ºpalavraº 
>palavra< 
<palavra> 

:: ou ::: 
 [palavra] 

 ((incompreensível)) 
(palavra) 

((  )) 
“palavra” 
((risos)) 
((riso)) 

pausa não medida ou interrupção de fala 
entonação descendente ou final de elocução  
entonação ascendente (pergunta) 
pausa, entonação de continuidade  
ênfase 
fala em voz alta ou muita ênfase  
palavra ou trecho em voz baixa  
fala mais rápida  
fala mais lenta  
alongamentos  
falas sobrepostas 
fala não compreendida  
fala provável 
comentário do analista, descrição de atividade 
não verbal  
fala relatada, reconstrução de um diálogo  
riso não discreto ou gargalhada 
riso discreto  

Fonte: adaptado de Jefferson, em Garcez, Bulla e Loder (2014) 
 

Em resumo, consideramos que (i) a transcrição é um processo 
seletivo, cujo formato varia segundo os objetivos de investigação, 
motivo pelo qual ignorei detalhes como os que envolvem a realização 
fonética das falas, por exemplo, uma vez que estes não se mostram 
imprescindíveis na análise discursiva proposta aqui e elegi a transcrição 
ortográfica, mantendo modificações apenas em casos que são 
considerados fenômenos comuns da língua falada e aparecem com 
frequência em textos escritos como as histórias em quadrinhos, por 
exemplo (“tá” para “está”, “cê” para “você” etc.); (ii) não há transcrição 
perfeita, que consiga reproduzir inteiramente a situação interacional, de 
modo que os outros tipos de dados foram imprescindíveis para a análise 
das interações, além de incluir na transcrição informações não verbais 
que julguei necessárias à compreensão do enunciado verbal, uma vez 
que a gravação em vídeo não foi autorizada; (iii) não há transcrição 
final, mas apenas diferentes versões que podem ser sempre atualizadas; 
(iv) sendo as transcrições também, por isso mesmo, produtos analíticos; 
(v) as escolhas para a representação da transcrição devem ser claras e 
conscientes das implicações teóricas, políticas e éticas para a pesquisa 
final, aspectos esses dois últimos que convergem, inclusive, com a 
discussão empreendida na primeira seção deste capítulo. 



128 

 

Assim, seguindo as propostas de Garcez (2002) e Garcez, Bulla 
e Loder (2014), optei por utilizar, na transcrição, pseudônimos para 
todos os facilitadores e participantes da pesquisa, exceto para a 
pesquisadora. Essa escolha, no entanto, não ignora o fato de que ao se 
optar por nomes próprios (ainda que fictícios) ao invés de nomes 
categoriais (por exemplo: participante do 
grupo/monitor/agressor/condenado/psicólogo/assistente social etc.), 
estou criando um cenário mais “igualitário” entre os sujeitos da 
interação (Conf. debate apresentado em Garcez, 2002), o que é também 
uma construção discursiva minha. 

Por outro lado, isso não implica que durante a análise não tenha 
sido problematizado o fato de haver sobre esses sujeitos (considerando, 
inclusive a rede práticas da qual o grupo socioeducativo é parte) 
valorações que antecedem o momento mesmo da interação alvo de 
análise. Não é possível ignorar, por exemplo, o motivo pelo qual eles 
estão nesse grupo especificamente e que consequências identitárias esse 
fato acarreta. Mas, sendo esse grupo socioeducativo uma proposta de 
problematização de masculinidades, sobretudo de sua vinculação às 
violências, assumi uma postura ética de não categorizar esses sujeitos na 
transcrição de dados, reservando para a análise a discussão sobre esse 
embate entre identidades sedimentadas, problematizadas, (re)construídas 
nesse evento interacional. Por fim, ainda sobre o processo de 
transcrição, quatro esclarecimentos são necessários: 

a) cada uma das linhas da transcrição foi numerada 
em ordem crescente, respeitando uma sequência 
que considera a sessão na íntegra, o que poderá ser 
conferido nas sessões anexadas à tese;  

b) durante as análises, para fazer remissões aos dados, 
utilizei o seguinte código: Alexandre_S10L124-
135, em que “Alexandre” diz repeito ao 
interlocutor (quando há mais de um interlocutor, 
esses são identificados no corpo do próprio excerto 
e na referência uso o termo “Vários”); “S10” se 
refere ao número da sessão (sessão 10 - S10; sessão 
11 - S11 ...) e “L124-135” diz respeito ao intervalo 
de linhas dessa sessão (linha 124 até a 135). 
Quando faço menção a momentos que antecedem 
ou sucedem a sessão (conversas na recepção, 
conversas no café, conversas na cozinha etc.), 
acrescento ao código acima essa informação, por 
exemplo, “Vicente_recepção_S10L333”, em que 
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“Vicente” é o interlocutor, “recepção” é o 
momento/lugar em que a conversa ocorreu, “S10” é 
sessão que sucedeu ao momento em análise e 
“L333” é a linha respectiva da transcrição46 
(quando há, haja vista que nem todas as conversas 
foram gravadas);  

c) as falas sobrepostas não foram alinhadas 
exatamente uma abaixo da outra, conforme é 
padrão das transcrições em sociolinguística 
interacional, devido ao fato de haver sobreposição 
de enunciados extensos, dificultando a 
apresentação dos dados nos limites de uma folha 
A5. Assim, essa sobreposição deve ser inferida 
apenas pelos colchetes. Quando há mais de dois 
interlocutores sobrepondo falas, de modo a não 
ficarem claros quais agrupamentos, de fato, estejam 
ocorrendo, isso é explicado no corpo da análise. 

d) A marcação em negrito não é parte das convenções 
de transcrição assumidas, portanto quando são 
usadas ao longo da análise, durante a retomada dos 
dados, significam ênfase da análise. 

 
Além da observação participante, da transcrição dos dados, da 

consulta aos documentos institucionais e das notas de campo, o projeto 
de pesquisa previa também a realização de entrevistas semi-estruturadas 
fora das sessões, com os facilitadores e com os outros participantes do 
grupo. No entanto, após acompanhar as primeiras sessões, quando ainda 
não estava realizando as gravações, percebi que as informações que 
precisavam de esclarecimento (como a natureza do encaminhamento ao 
grupo, o tempo designado pelo judiciário, circunstâncias que 
envolveram o conflito etc.) poderiam ser geradas tanto por meio da 
consulta aos documentos institucionais quanto, e principalmente, por 
meio das conversas durante os cafés, que ocorriam na mesma sala das 
sessões e sempre as antecediam e sucediam. Nesse momento havia 
bastante descontração e maior abertura entre todos/as, de modo que 
essas conversas substituíram as entrevistas semi-estruturadas. 

Além disso, o espaço da recepção, onde vários dos participantes 
aguardavam o início do atendimento, também se mostrou produtivo para 

                                                           
46 Esses segmentos de transcrição não constarão nos anexos, uma vez que 
aumentariam exorbitantemente o número de páginas. 
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a realização dessas conversas, de modo que, durante os 12 meses, eu 
geralmente chegava com antecedência ao CREAS e, quando havia 
participantes na recepção, conversava com eles também antes de nos 
dirigirmos à sala onde estava sendo servido o café e ocorreria a sessão 
do grupo. Ao longo do tempo em campo, a proximidade com os 
profissionais da instituição cresceu, de modo que, à medida que havia 
menos informações a esclarecer, passei a ficar menos tempo na recepção 
e me encaminhava para a cozinha do CREAS, junto de outros 
profissionais, onde também as facilitadoras e o facilitador conversavam 
sobre os preparativos para as sessões. Nesse caso, a conversa com 
esses/as profissionais nessas circunstâncias também substituiu 
entrevistas mais formalizadas. 

Além disso, como a necessidade de conferir informações foi 
algo contínuo durante todo o período de pesquisa (e mesmo 
posteriormente ao trabalho de campo), a solicitação recorrente de 
momentos formalizados de entrevistas fora das sessões, em horários 
diferentes, com tantos participantes, seria demasiado cansativa para eles, 
uma vez que a maioria trabalha e tem a liberação da empresa apenas no 
horário do grupo. Além disso, a constante “chamada à entrevista 
individual” poderia criar um clima de interrogatório e prejudicar minha 
relação com os participantes e mesmo com as facilitadoras e facilitador, 
interferindo negativamente na dinâmica do grupo, outro aspecto 
motivador da preferência pelas conversas informais. 

Ainda, especificamente no caso das facilitadoras e facilitador, 
essas conversas se deram também por e-mail, mensagens de texto e 
pelos momentos que compartilhamos para além das sessões do grupo ou 
mesmo fora do contexto do CREAS. Nesse caso, muitas de nossas 
conversas – além de na cozinha quando o café para os participantes do 
grupo ainda era preparado pelas facilitadoras e facilitador e/ou outros 
funcionários do CREAS, conforme explicado acima – ocorreram em 
eventos acadêmicos47 sobre homens, masculinidades, violência de 
gênero etc. de que participamos fora do CREAS.  

                                                           
47 Refiro-me aqui ao Seminário As violências contra a mulher a partir de uma 
construção de gênero e os grupos reflexivos com homens como uma das 
estratégias de enfrentamento (agosto de 2016), de cuja organização um dos 
facilitadores do grupo participou; ao VI Colóquio Internacional de Estudos 
sobre Homens e Masculinidades (abril de 2017), no qual os facilitadores 
apresentaram trabalho sobre o grupo, e ao I Ciclos de debates violência sexual, 
gênero e democracia (outubro de 2017), evento organizado também por um dos 
facilitadores do grupo, que é professor de uma universidade local. 
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Toda essa imersão em campo, da qual derivaram diversos 
registros, serviu para que a análise das sessões, tomando suas 
transcrições como dado central, fosse possível a partir também do 
conhecimento do contexto imediato e da percepção dos/das participantes 
acerca desse contexto. Apresento, a seguir, mais detalhadamente a 
prática do grupo, seu modo de organização nas sessões e seus/suas 
participantes. 

 

4.3 O GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SEUS PARTICIPANTES 
 

A prática do “grupo socioeducativo”, que será analisada aqui na sua 
relação com o(s) gênero(s) discursivo(s) que a realiza(m), é um tipo de 
medida socioeducativa para homens autores de violência de gênero 
contra a mulher, sendo executada no âmbito do Programa de 
atendimento especializado a famílias e indivíduos (PAEFI), em um 
Centro de referência especializada em assistência social (CREAS), 
instituição vinculada à Secretaria municipal de desenvolvimento social 
(Semudes). 

Ao todo, no CREAS, trabalham 31 profissionais, entre psicólogos, 
assistentes sociais, pedagogos, educadora social, agentes 
administrativos, recepcionista, auxiliar de serviços gerais e motoristas, 
sendo que 03 deles executam as sessões do grupo (02 psicólogas e 01 
assistente social). No serviço PAEFI, ao qual é vinculado o grupo de 
homens, atuam 07 assistentes sociais e 05 psicólogas, 01 coordenadora e 
01 educadora social. Este serviço atende em média 220 pessoas por mês. 
Já todo o CREAS atende cerca de 400 pessoas por mês. 

Em termos de espaço físico, o CREAS funciona numa casa que 
possui inúmeros cômodos transformados em departamentos de trabalho 
(PAEFI, recepção etc.), salas de atendimento individuais (onde 
acontecem os acolhimentos) e espaços para atendimento dos próprios 
profissionais, como uma cozinha e outra sala de refeições ao estilo de 
uma copa. Além disso, há espaço externo com uma garagem, onde ficam 
os veículos da prefeitura, e um Hall entre a recepção e a garagem. Ao 
fundo do prédio, há um espaço de festas, com cerca de 30m2, em que há 
uma bancada, um banheiro e o próprio espaço coberto de convivência, 
onde ocorrem as sessões. Nesse caso, a organização do espaço se dá 
conforme ilustra a foto abaixo, ou seja, com as cadeiras dispostas em 
círculo, com uma mesa mais à frente das cadeiras, próxima de uma 
parede que contém os equipamentos de projeção. Esta sala possui uma 
das paredes toda em vidro com vista para um espaço gramado e aberto. 
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Esse setor é afastado o suficiente das outras salas do CREAS, onde 
ocorrem outros tipos de atendimentos, de modo que não há nenhum tipo 
de interrupção ou mesmo interferência nas atividades do grupo devido a 
barulho ou afins. Há também uma bancada onde é servido o café.  

 
Figura 1 – Sessão do grupo socioeducativo 

 
Fonte: Arquivo Creas. 

 
Realizada em uma cidade48 da região Sul do Brasil, desde 2004, 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semudes), essa 
política pública apresenta como objetivo, segundo documentos 
institucionais, “construir um espaço onde os sujeitos consigam 
expressar-se na perspectiva de prevenir e combater a violência 
doméstica e intrafamiliar” (CIDADE DA PESQUISA49, 2016, p. 04) e 
por objetivos específicos: a) refletir sobre o relacionamento familiar 
construindo alternativas de enfrentamento das situações vivenciadas; b) 
possibilitar a troca de experiências de vida entre os participantes do 
grupo; c) proporcionar a possibilidade de ressignificação do 
relacionamento conjugal e familiar; d) constituir uma identidade de 
grupo como referencial de apoio e fortalecimento de vínculos; e) 
orientar sobre o acesso às políticas públicas com enfoque em gênero e 
violência doméstica e f) possibilitar a desconstrução dos estereótipos de 
gênero (CIDADE DA PESQUISA, 2016, p. 05). 

                                                           
48 Devido ao acordo de sigilo afirmado com os participantes desta pesquisa em 
TCLE, o nome da cidade não será divulgado. 
49 Sempre que for referenciar documentos municipais, usarei “CIDADE DA 
PESQUISA” a fim de não identificar o local. 
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Em termos organizacionais, o grupo é planejado a partir de um 
bloco de 12 sessões de cerca de 1h30min cada, que ocorrem a cada 15 
dias e cujas temáticas compreendem desde a “Lei Maria da Penha”, 
passando por “Paternidade” até chegar a, mais explicitamente, 
“Questões de gênero”, sendo que esse último tema pode ser considerado 
um tema geral de todo o projeto, uma vez que atravessa todas as sessões. 
A lista dos temas planejados, segundo documento institucional 
(CIDADE DA PESQUISA, 2016), para as sessões está apresentada no 
quadro a seguir: 

 
Quadro 4 – Planejamento temático por sessão 

Sessão Tema articulador da sessão 

1 Violência / Lei Maria da Penha 

2 Relacionamento familiar 

3 Questões de Gênero 

4 Autoestima 

5 Gênero e Saúde  

6 Relacionamento Pais e Filhos  

7 Cidadania e Direitos Humanos 

8 Definição dos Papéis  

9 Gênero e Educação 

10 A Paternidade 

11 
Como estou distribuindo meu tempo 

(Estilo de Vida) 

12 Cuidado como uma atribuição feminina  
Fonte: Adaptado de SEMUNDES (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Assistência Social) / CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social), Ação socioeducativa com grupo de homens atendidos no 
serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos – 
PAEFI. 2016, p. 10. 

 
Metodologicamente, o grupo é aberto, ou seja, pode receber 

novos participantes a qualquer momento, aspecto que se constituiu em 
um grande desafio à realização da pesquisa, sobretudo porque exigia a 
reorganização constante dos participantes que iriam, de fato, fazer parte 
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dela50. Além disso, funciona através de diversos tipos de atividades, o 
que será mais bem discutido no capítulo 6. As sessões são planejadas 
para ocorrerem de maneira cíclica, seguindo as temáticas apresentadas 
no quadro 04. No entanto, o levantamento dos dados permitiu verificar 
que constantemente há replanejamento a partir dos temas que os 
participantes levantam de uma sessão para outra e mesmo a partir do que 
esteja acontecendo no contexto social daquele período, conforme é 
possível verificar na comparação entre os quadros 04 e 05, este último 
(abaixo) elaborado a partir da observação em campo. 

 
Quadro 5 – Temas articuladores por sessão 

Sessão Tema articulador da sessão 

1 Gênero e Educação  

2 Estilo de Vida 

3 Estupro 

4 Lei Maria da Penha 

5 Masculinidade(s), feminilidade(s) 

6 Gênero e Legislação 

7 Paternidade 

8 Clichês acerca das relações de gênero 

9 Sexualidade, estereótipos, preconceito de 

                                                           
50 Na prática, isso significou conversar com os participantes que eram novos no 
grupo no sentido de convidá-los a participar das pesquisas e, principalmente, 
autorizar a continuação da geração de dados já iniciada com os que já estavam 
no grupo há mais tempo e que já haviam autorizado. Durante minha estada em 
campo, nem todos os integrantes do grupo aceitaram participar da pesquisa, 
embora dissessem não se opor à minha presença nas sessões e nem que eu 
fizesse as notas de campo. Desse modo, acordei que manteria as gravações, mas 
não focalizaria na análise aqueles que não haviam dado um retorno claramente 
positivo (e por escrito) quanto a sua participação na pesquisa. Como a pesquisa 
objetiva compreender a dinâmica da sessão do grupo enquanto gênero do 
discurso principal na realização dessa prática, excluir os segmentos dos quais 
alguns desses sujeitos participaram tornaria inviável a análise do gênero 
discursivo. Assim, minha opção foi manter esses participantes nos dados, 
restringindo a análise de seus enunciados ao mínimo necessário à análise do 
gênero “sessão de grupo socioeducativo” e seu funcionamento, não 
empreendendo análise discursiva dos enunciados desses sujeitos. 

(continua) 
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gênero 

10 
Igualdade de gêneros, masculinidades e 

feminilidades 

11 Ciúme 

12 Planejamento de vida 

13 Lei Maria da Penha 

14 Masculinidade(s), feminilidade(s) 

15 Violência de gênero 

16 Masculinidades e Violência de gênero 

17 Violência de gênero 

18 Gênero e Saúde 

19 Identidades de gênero 

20 Gênero e Religião 

21 Educação e gênero 

Fonte: elaboração da autora. a partir das notas de campo. 
 
A média de participantes por sessão, durante o período de 12 

meses de realização desta pesquisa, foi de 10,75 homens, sendo que a 
sessão com menor frequência contou com 06 integrantes e a com maior 
frequência contou com 15, incluindo nesses números Roberto, Silvia e 
Ilma, que são facilitadores, e eu, enquanto pesquisadora, que estivemos 
em quase todas as sessões (em 20, 21, 18 e 21 sessões, respectivamente) 
e também uma estagiária de psicologia, Joana, que participou de 03 
sessões. 

Os sujeitos que participam do grupo são encaminhados tanto 
pela Justiça quanto por outras esferas (Centros de Referência em 
Assistência Social/CRAS, Centros de recuperação para dependentes 
químicos, Conselho tutelar etc.). Neste último caso, a participação é 
espontânea, conforme mostram os dados do quadro 06, a seguir. 
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(continua) 

Quadro 6 – Origem e natureza dos encaminhamentos por quantidade de 
participantes 

Origem do 
encaminhamento 

Natureza do 
encaminhamento 

Quantidade Participante 

Centro de 
Reabilitação para 

Dependentes 
Químicos 

Espontânea 4 

Murilo 

Bernardo 

Diogo 

Robson 

Programa de 
Prevenção e 
Combate à 
Violência 

Doméstica e 
Intrafamiliar 
(PPCVDI) 

Espontânea 1 Vicente 

Centro de 
Referência em 

Assistência Social 
(CRAS) 

Espontânea 1 Alexandre 

Conselho tutelar Espontânea 1 Edson 

Outro Espontânea 1 Pietro 

Juizado Criminal 
Revisão 

processual 
2 

Edvan 

Alberto 

Juizado Criminal Execução de pena 2 
Beto 

Ivan 

Juizado Criminal 

Medida Protetiva 
de Urgência 
vinculada à 
liberação de 

prisão preventiva 

3 

Alcides 

João 

Lucas 

Juizado Criminal 
Medida Protetiva 

de Urgência 
12 

Alan 

César 

Gean 

Jaime 
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Anderson 

Álvaro 

Marcos 

Carlos 

Maicon 

Sandoval 

Arthur 

Saulo 

Sem acesso à 
informação 

Sem acesso à 
informação 

4 

Silvio 

Cláudio 

Matheus 

Caio 

Total de 
participantes 

 31 

Fonte: elaboração da autora. 
 

Ao longo dos 12 meses de pesquisa de campo, 45 homens 
passaram pelo grupo, tendo idades e profissões variadas, sendo que 
desses, 31 participaram das sessões que compõem os dados de análise. 
Os sujeitos que integram o projeto compartilham o histórico de terem 
protagonizado alguma situação de violência familiar com a companheira 
ou ex-companheira. 

Conforme é possível observar no quadro acima, há 19 casos de 
encaminhamento pela Justiça, 08 casos de participação espontânea e 04 
casos acerca dos quais não foi possível precisar tal informação51. 
Atualmente, a maior demanda deste grupo deriva da esfera judiciária, 
embora tenha sido somente a partir de 2014 que o projeto passou a 
atender sujeitos encaminhados por essa instância. 

Especificamente, a tabela acima mostra que dentre os encaminhados 
pelo sistema judiciário se encontram 02 sujeitos cumprindo Execução de 

                                                           
51 Isso se deu devido à alta rotatividade do grupo. No início de inserção no 
campo, muitos estavam terminando de cumprir o designado pela justiça, de 
modo que os acompanhei muito brevemente, não sendo possível tomar todas as 
informações. 
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Pena, aos quais foi designada a participação durante seis meses (12 
sessões), e 15 sujeitos em cumprindo de Medida Protetiva de Urgência, 
dentre as quais há 03 medidas vinculadas ao relaxamento de prisão 
preventiva (casos de Alcides, João e Lucas). O tempo determinado aos 
que foram encaminhados por Medida Protetiva de Urgência é três meses 
(6 sessões). Além desses, há dois casos em que houve uma revisão da 
decisão judicial acerca do tempo que os sujeitos deveriam participar do 
grupo, de modo que estes, depois de terem cumprido três meses, tiveram 
que voltar para cumprir mais três, completando seis meses de 
frequência, segundo explicou Silvia, facilitadora do grupo e 
coordenadora do CREAS. 

Em pesquisa documental realizada nos arquivos do grupo 
acerca dos 17 casos que compreeendem: medida protetiva (15 casos) e 
execução de pena (02 casos), verificou-se que aqueles que foram 
encaminhados pela Justiça respondem ou responderam a processos por 
diferentes tipos de crime, sendo os mais recorrentes: ameaça e lesão 
corporal/agressão física, conforme mostra o quadro a seguir: 

 
Quadro 7 – Quantidade de casos por tipologia dos crimes segundo 
encaminhamento judicial 

Crime Quantidade 

Ameaça52 12 

Agressão física 7 

Não consta53 4 

Lesão corporal 3 

Injúria 2 

Violência patrimonial 1 

Estupro 2 

Invasão de propriedade 1 

Perseguição 1 

Perturbação 1 

Vias de fato 1 
Fonte: elaboração da autora. 

                                                           
52 As nomeações apresentadas são as utilizadas pelos documentos judiciais. 
53 O não acesso a tais informações nesses 4 casos é devido ao fato de nem todas 
as pastas conterem os mesmos documentos. Nesses casos, não havia nas pastas 
cópia de partes dos autos que apresentassem essa informação.  
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Esses números são convergentes com as estatísticas nacionais. 

Segundo Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2015, p. 50), por exemplo, 
a maior parte dos atendimentos pelo SUS de mulheres jovens e adultas, 
vítimas de violência, diz respeito aos crimes de violência física (58,9% e 
57,1% respectivamente) e psicológica, que compreende a ameaça 
(24,5% e 26,6% respectivamente). Além disso, os dados analisados 
demonstram também que em mais da metade (58,82%) dos casos houve 
co-ocorrência de diferentes tipos de violência, conforme apresenta o 
quadro abaixo: 

 
Quadro 8 – Quantidade de casos com ocorrência simultânea de mais de um 
crime 

Crimes Quantidade 

Ameaça e agressão física 4 

Ameaça e lesão corporal 1 

Ameaça e perseguição 1 

Ameaça, lesão corporal e estupro 1 

Ameaça, injúria, perturbação e vias de fato 1 

Agressão física e injúria 1 

Ameaça, agressão física, invasão de 
propriedade e violência patrimonial 

1 

Injúria, ameaça, invasão de domicílio e 
estupro 

1 

Total 11 

Fonte: elaboração da autora. 
 
Em termos de frequência às sessões, os sujeitos que são 

encaminhados pela Justiça geralmente participam apenas durante o 
tempo determinado54 judicialmente, como é o caso de Beto, Alcides, 

                                                           
54 Em conversa com os coordenadores do grupo, no entanto, posteriormente à 
geração dos dados, soube que houve uma alteração no quesito de determinação 
de quantidade de tempo. Desde o início do segundo semestre de 2017, a Justiça 
não determina mais a quantidade de tempo que o homem deve participar, 
ficando tal decisão a cargo dos coordenadores. Diante disso, a coordenadora 
enfatizou que a sugestão será de que todos participem de, no mínimo, 12 
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Alan, César, Gean, Jaime, que pararam de frequentar assim que 
cumpriram o número de sessões designadas, conforme mostram os 
dados do quadro 09, a seguir. 

 
Quadro 9 - Origem e natureza dos encaminhamentos por tempo de participação 
dos sujeitos nas sessões do grupo durante a realização da pesquisa (Total 
contabilizado: 21 sessões, até junho de 2017) 

Origem e 
natureza dos 
encaminhame

ntos 

Participa
nte 

Período 
de 

participaç
ão 

Tempo de 
participaç

ão (em 
meses) 

Tempo de 
participaç

ão (em 
sessões) 

Tempo 
determina

do pela 
Justiça 

Centro de 
Reabilitação 

para 
Dependentes 

Químicos 
(Espontânea) 

Murilo 

maio a 
junho de 

2017 2 2 

não se 
aplica 

Bernardo 
junho de 

2016 1 1 

Diogo 
junho de 

2017 1 1 

Robson 
junho de 

2016 1 1 

PPCVDI 
(espontânea) 

Vicente* 

julho de 
2016 a 

junho de 
2017 11 16 

CRAS 
(Espontânea) 

Alexandre 

agosto de 
2016  a 
abril de 

2017 8 12 

Conselho 
tutelar 
(Espontânea) 

Edson 

outubro de 
2016 a 

março de 
2017 5 4 

Outro 
(Espontânea) Pietro 

junho de 
2017 1 1 

Juizado 
Criminal 
(Revisão Edvan 

março a 
abril de 

2017 2 5 

sem 
acesso à 

informaçã

                                                                                                                           
sessões. No entanto, essa informação (da responsabilidade de os facilitadores 
decidirem o tempo de frequência) não será explicitada aos participantes, 
segundo ela, de modo que os coordenadores analisarão caso a caso, 
incentivando a participação pelo máximo de tempo possível. 

 (continua) 
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processual) 
Alberto  

junho de 
2017 1 1 

o 

Juizado 
Criminal 

(Execução de 
pena) 

Beto** 

julho a 
novembro 
de 2016 

5 
5 6 meses 

(12 
sessões) 

Ivan 

fevereiro a 
junho de 

2017 5 5 
Juizado 
Criminal 
(Medida 

Protetiva de 
Urgência 

vinculada à 
liberação de 

prisão 
preventiva) 

Alcides**
* 

novembro 
de 2016 a 
março de 

2017 5 6 

3 meses (6 
sessões) 

João 
junho de 

2017 1 2 

Lucas 
junho de 

2017 1 1 

Juizado 
Criminal 
(Medida 

Protetiva de 
Urgência) 

Alan 

julho a 
outubro de 

2016 4 6 

César 

novembro 
de 2016 a  
março de 

2017 5 6 

Gean 

julho a 
dezembro 
de 2016 6 6 

Jaime***
* 

agosto a 
outubro de 

2016 3 6 

Anderson 

fevereiro a 
junho de 

2017 5 5 

Álvaro 
março a 
maio de 

2017 3 5 

Marcos 

fevereiro a 
maio de 

2017 4 4 

Carlos 

abril a 
junho de 

2017 3 3 

Maicon 
fevereiro a 

abril de 3 3 

 (continua) 
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2017 

Sandoval 

maio a 
junho de 

2017 2 2 

Arthur 
março de 

2017 1 1 

Saulo 
fevereiro 
de 2017 1 1 

Sem acesso à 
informação 

Silvio***
** 

setembro 
de 2016 1 1 

sem 
acesso à 

informaçã
o 

Cláudio 
outubro de 

2016 1 1 

Matheus 
fevereiro 
de 2017 1 1 

Caio 
junho de 

2017 1 1 
* Vicente frequenta o grupo desde 2004. 
** Segundo os documentos do arquivo institucional, Beto iniciou no grupo em 
fevereiro de 2016 e até julho de 2016 já havia cumprido 7 sessões. Portanto, ele 
cumpriu as 12 designadas pela Justiça. Para isso, levou cerca de 10 meses. 
*** Esteve encarcerado por 3 meses, segundo documentos de arquivo. 
**** Foi preso, segundo informação da facilitadora. Não soube precisar o 
tempo. (Conf. S02L908) 
***** Pela fala dele e de Silvia durante a sessão, ele já frequentou o grupo. 
Fonte: elaboração da autora. 

Além disso, os dados demonstraram que alguns levam mais 
tempo do que o mínimo necessário para cumprir o número de sessões, o 
que significa que, exceto nos casos em que não houve sessão do grupo 
(feriados e recesso natalino ou férias coletivas de verão, em janeiro), 
eles possuem faltas. Veja que Beto levou 10 meses para cumprir 12 
sessões que poderiam ser encerradas em 06 meses. Devido a tal 
alongamento do cumprimento da medida, não é possível saber se os que 
ainda não cumpriram o número de sessões designado até o encerramento 
da etapa de campo desta pesquisa desistiram do projeto e estão em 
descumprimento da ordem judicial ou se apenas faltaram, já que a 
pesquisa de campo se encerrou, não havendo possibilidade de conferir 
tais informações. Até o término do período de geração de dados, havia 
também muitos frequentando regularmente (Ivan, João, Anderson, 
Carlos, Sandoval). 

Já entre os sujeitos que vêm por demanda espontânea, houve 
maior variabilidade de frequência, há os que participaram de quase todas 
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as sessões realizadas no período da pesquisa (Vicente e Alexandre) e os 
que participaram de pouquíssimas (Murilo, Bernardo, Diogo, Robson, 
Edson e Pietro). No caso dos participantes que foram convidados do 
Centro de Reabilitação, sua pouca frequência se justifica pelo fato de 
eles estarem internados e dependerem da liberação e condução da 
instituição para irem até o CREAS. Além disso, conforme informação 
de Silvia, o Centro busca fazer uma espécie de rodízio entre os internos 
que querem ir ao grupo, já que estes estão em número maior do que a 
quantidade de vagas no carro que os conduz até lá. 

Segundo a facilitadora essa forma de participação limita o 
aproveitamento da discussão por parte desses sujeitos, já que eles não 
conseguem ser assíduos nas sessões. Pietro é um caso especial, ele 
participou uma única vez, pois acompanhava pai que cumpria ordem 
judicial. Durante a sessão de que participou (sessão 14), ele falou muito 
pouco e não é possível saber se retornou, pois foi justamente na última 
sessão que acompanhei. Edson tem uma frequência também abaixo da 
média, pois, segundo as facilitadoras, ele não aderiu ao grupo de fato. 
Seu encaminhamento, por meio do Conselho tutelar, se deu devido às 
consequências negativas que as situações de violência do casal estavam 
gerando para o filho. 

Além dos participantes da sessão, também os facilitadores são 
participantes da pesquisa. Nesse caso, Silvia é psicóloga e coordenadora 
do CREAS, Ilma também é psicóloga e Roberto é assistente social, 
coordenador do Abrigo para Mulheres agredidas e professor 
universitário. A tabela abaixo lista os participantes pela idade e 
ocupação. 

 
Quadro 10 – Participantes por idade e ocupação 

Nome  Idade Ocupação 

Alan 43 Segurança (desempregado) 

Alberto 43 Fiscal de transporte escolar 

Alcides 64 Microempresário (aposentado) 

Alexandre 51 Jardineiro (desempregado) 

Álvaro  43 Pedreiro autônomo 

Anderson 24 Garçon 

Arthur NI55 NI 

                                                           
55 Não informou 

 (continua) 



144 

 

Bernardo NI NI 

Beto 30 Mecânico 

Caio NI NI 

Carlos 43 Pedreiro 

César 67 Aposentado 

Cláudio 28 Auxiliar de cozinha 

Diogo NI NI 

Edson NI Zelador 

Edvan 34 Motorista 

Gean 33 
Operador em empresa de 

transformadores de energia 

Ilma 35 Psicóloga - facilitadora 

Ivan 43 Motorista em licença-saúde 

Jaime 29 Empresário 

Lucas 56 Pedreiro 

Maicon 32 Mecânico (desempregado) 

Marcos 48 Motorista 

Matheus NI NI 

Murilo NI NI 

Pietro NI Estudante 

Roberto 40 
Assistente Social e professor 

univesitário (coordena o abrigo de 
mulheres) - facilitador 

Robson NI NI 

Sandoval 53 Pedreiro autônomo 

Saulo 31 Representante comercial 

Silvia 39 
Psicóloga (Coordenadora do 
CREAS) - facilitadora 

Silvio NI NI 

Vanessa 32 Professora - pesquisadora 

Vicente 44 Zelador 

Fonte: elaboração da autora. 
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4.4 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os métodos e procedimentos de análise estão baseados numa 
releitura da proposta metodológica de Chouliaraki e Fairclough (1999), 
retomada em Fairclough (2012). Segundo os autores, são cinco os 
passos metodológicos da pesquisa em Análise Crítica do Discurso. O 
primeiro diz respeito à escolha de um problema socialmente relevante 
que tenha o aspecto semiótico como central, proposta semelhante às 
postulações de Moita Lopes (2006) quando este trata dos problemas 
sobre os quais o linguista aplicado se debruça. O segundo passo é 
identificar os obstáculos para que o problema social em questão seja 
resolvido – obstáculos que dizem respeito, sobretudo, às questões 
semióticas. Para realização dessa segunda etapa, os autores propõem 
outras subetapas, quais sejam: a) identificar a rede de práticas sociais 
particulares na qual esse problema está inserido56; b) identificar as 
relações de semiose entre os outros elementos dentro das práticas 
particulares em questão; c) analisar o momento semiótico da prática em 
si (o que tenho chamado ao longo da abordagem teórica de “o momento 
discursivo da prática”). A realização dessa terceira subetapa só é 
possível a partir da análise: i) da ordem do discurso em que a prática 
particular se insere; ii) da interação que ocorre dentro dessa ordem de 
discurso. Sendo que essa análise da interação, por sua vez, segundo 
Fairclough (2005) tem dois aspectos: iii) uma análise interdiscursiva 
(das relações entre os discursos que emergem nessa interação e os 
discursos de outras interações, de práticas “externas”) e iv) análise 
linguística e semiótica (dos níveis internos ao texto como aspectos 
semânticos, gramaticais e fonológicos, visuais, ou melhor, 
multimodais). 

Já o terceiro passo metodológico da pesquisa diz respeito a 
considerar se a ordem social (a rede de práticas) em algum sentido é um 
problema ou não, ou seja, se essa ordem social precisa do problema em 
análise para se manter hegemônica (como poderiam mostrar algumas 
pesquisas acerca da relação necessária entre o capitalismo e o 
patriarcado, por exemplo.). O passo seguinte, ou seja, o quarto passo 
metodológico é identificar as maneiras possíveis de superar os 
obstáculos. Nesse sentido, Fairclough (2012) explica que a possibilidade 
de mudança se dá justamente nos apontamentos das “contradições, 
lacunas deficiências dentro dos aspectos considerados dominantes na 

                                                           
56Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 60) chamam essa etapa também de “análise 
da conjuntura”. 
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ordem social [...] ou ainda mostrar diferenças e resistências”, sendo 
esses espaços para a ação e mudança. 

Por fim, o último passo metodológico é a reflexão crítica sobre 
a própria análise, de modo que fique explícito o lugar da pesquisa 
também enquanto uma prática social constitutiva da rede de práticas e, 
por fim, da estrutura social. O conjunto de procediementos em questão 
pode ser sistematizado por meio do quadro abaixo: 

 
Quadro 11 - Esquema metodológico a partir de Chouliaraki e Fairclough (1999, 
p. 60) 

1. Escolher o problema social  
2. Identificar os obstáculos para que o problema seja superado 

(a) Identificar a rede de práticas (análise da conjuntura) 
(b) Identificar a relação semiótica entre os elementos das práticas 
(c) Analisar o momento discursivo da prática em particular 

                                 (i) Analisar a estrutura: a ordem do discurso 
                                 (ii) Analisar a interação  
                                               - interdiscursivamente 
                                               - linguística e/ou semioticamente 
3. Identificar a função do problema na prática 
4. Identificar formas de superar o problema 
5. Refletir sobre a própria pesquisa 
Fonte: adaptado de Chouliaraki e Fairclough (1999). 
 

Esse modelo metodológico tem subsidiado de forma bem-
sucedida inúmeras pesquisas em ACD. Considerando, no entanto, que o 
presente trabalho é uma pesquisa crítica sobre gênero discursivo com 
foco em práticas que visem já problematizar relações de dominação, é 
preciso pontuar algumas questões que dizem respeito à releitura aqui 
realizada desse modelo. Em grande medida, os passos metodológicos 
propostos por Chouliaraki e Fairclough (1999) são mantidos, sendo, no 
entanto, ressignificadas algumas subetapas. Vejamos então, passo a 
passo, o desenho desta pesquisa dentro desse quadro, apontando para 
essas ressignificações. 

O primeiro passo da pesquisa – focalizar um problema social 
que tem a semiose como aspecto central – já tem sido concretizado na 
medida em que é justamente o que mobiliza este trabalho. Assim, o 
problema social em questão diz respeito i) à relação entre atos de 
violência contra a mulher e o exercício de masculinidade hegemônica, 
imposta a partir da Europa, sobretudo na modernidade tardia.   
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Segundo os procedimentos propostos por Chouliaraki e 
Fairclough (1999), a passo seguinte diz respeito a “Identificar os 
obstáculos para que o problema seja superado”. Nesse caso, resignifico 
tal proposta na medida em que me debruço sobre uma prática que tem 
tentado justamente contribuir para “superação” do problema em pauta, 
ou seja, que lida com um dos obstáculos colocados diante da superação 
da violência contra a mulher, especialmente a vinculação desta com um 
modo de constituir-se enquanto homem (Conf. discussão no capítulo 3). 
A prática do grupo, assim, visa justamente a ressignificação de 
masculinidades hegemônicas vinculadas à violência (física e simbólica). 

Daí decorre que os passos metodológicos seguintes, embora 
mantenham-se muito semelhantes  aos procedimentos considerados, têm 
uma mudança de foco das práticas legitimadoras do problema 
socialmente relevante e sua relação com o status quo para as práticas 
mobilizadas para “superá-lo”; nesse caso, buscam problematizar a 
masculinidade hegemônica e fazer com que esses sujeitos possam – no 
âmbito dessa e, por extensão em cadeia, de suas redes de práticas sociais 
– ressignificar suas identidades, de modo que implicações positivas 
sobre o quadro de violência contra a mulher tornem-se possíveis. Nesse 
sentido, todas as subetapas do segundo passo metodológico aconteceram 
buscando ganho de inteligibilidade sobre as relações em análise, mas 
com foco naquilo que possam se constituir ressignificações para 
superação do problema. 

Ainda nessa etapa da análise, cabe esclarecer uma releitura do 
que Fairclough chama de “análise da interação”. Segundo o autor, 
interação é, nesse modelo, entendida em um sentido amplo, isto é, uma 
conversa é um modo de interação, bem como um artigo de jornal, 
embora os interlocutores mantenham-se distantes no tempo e no espaço. 
Assim, para Fairclough (2012), tanto o texto escrito como o televisivo 
ou o digital são interações (FAIRCLOUGH, 2012). Ressalto, nesse 
contexto que, ao invés de analisar a “interação”, como faz Fairclough, 
adoto nessa subetapa a análise de “gênero discursivo”, entendido aqui 
enquanto um “texto-ritual”, ou um “enunciado-recorte” (Conf. discussão 
empreendida no capítulo 3). Isso serve também para que fique mais 
explícita a diferença desta abordagem em relação àquilo que 
tradicionalmente é conhecido em Linguística como “análise da 
interação”, ou “análise da conversa”. 

No que tange ao terceiro e quarto passos metodológicos, 
considerando que a focalização do problema nesta pesquisa se deu sobre 
a dimensão não daquilo que mantém o problema, mas daquilo que tem 
emergido como forma de “superá-lo”, abri mão do quarto passo 
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(identificar as maneiras possíveis de superar os obstáculos), já que esse 
diz respeito a algo que já atravessa os passos anteriores e constitui, 
sobretudo, o segundo passo como o tenho desenhado aqui. Acerca, 
então, do terceiro passo, nossa focalização buscou, ao invés de 
identificar a função do problema na prática, responder qual é a relação 
discursiva dessa forma de buscar a superação do problema com 
(re)configuração de outras práticas sociais dessa rede. Por fim, sobre o 
quinto passo proposto pelos autores, este foi mantido. Uma 
sistematização sobre os passos metodológicos assim redefinidos pode 
ser conferida a partir do quadro abaixo: 

 
Quadro 12 - Esquema metodológico a partir da ressignificação da proposta de 
Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 60) 

1. Escolher o problema social 
2. Identificar as formas de superar o problema 

(a) Identificar a rede de práticas (análise da conjuntura) 
(b) Identificar a relação semiótica entre os elementos das práticas 
(c) Analisar o momento discursivo da prática em particular 

                             (i) Analisar o gênero discursivo (estrutura composicional, 
tema e estilo) 
                                               - interdiscursivamente 
                                               - textualmente 
3. Analisar a relação da prática enquanto forma de (re)configuração de outras 
práticas sociais da rede de práticas, em relação ao problema em pauta; 
4. Refletir sobre a própria pesquisa 
Fonte: elaboração da autora. 
 

Em termos procedimentais de análise dos dados, fiz o que 
Fairclough (2003, p. 35) chama de uma “abordagem relacional de 
análise de textos”, ou seja, uma análise que contempla especificamente 
cada um, e em relação mútua, os diferentes níveis: estrutura social, (rede 
de) práticas sociais, eventos sociais (ações e suas relações sociais, 
identificação das pessoas, representações de mundo), momento 
discursivo das práticas, semântica, gramática e vocabulário. Veja-se que 
há, aqui, o que Fairclough (2003) chama de níveis “internos” e 
“externos” ao texto (texto em nossa pesquisa será a transcrição das 
reuniões do grupo) e a análise específica de cada um desses níveis (e 
deles em relação mútua) mobilizou categorias tanto da dimensão externa 
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(onde e quanto do evento, quem são os interlocutores57, quais as 
relações que estabelecem no gênero discursivo articulador da prática e 
sua relação com relações nas redes de práticas etc.58) quanto interna 
(nomeação, valoração semântica, pressuposição etc.). Esses aspectos 
foram contemplados também nos passos metodológicos descritos acima, 
embora não estejam detalhados em termos de categorias de análise, haja 
vista que as categorias de análise relevantes em pesquisa qualitativa, 
conforme discutido no início deste capítulo, emergem dos dados. Nesse 
caso, são relevantes as categorias relacionadas ao gênero do discurso, 
quais sejam: tema e estrutura composicional; bem como os conceitos 
que embasam tal teoria: dialogismo, cadeia de gêneros entre outros. 

Assim, a partir daqui, são apresentadas i) a análise da 
conjuntura da qual emergem práticas de combate à violência contra a 
mulher, das quais a prática em análise faz parte; ii) a análise da rede de 
práticas e da cadeia de gêneros de que esta prática participa e iii) a 
análise da sessão de grupo socioeducativo enquanto gênero articulador 
da prática do grupo. Ao longo dessas análises, são pontuados os 
aspectos que dizem respeito à ressignificação de masculinidades bem 
como de violências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Aqui estou falando especificamente da relação entre a identidade que os 
participantes trazem para a sessão (agressores/homens/injustiçados etc.), 
levantada pelas conversas, notas de campo e análise do contexto no qual se 
insere essa prática social, e a identidade que buscam construir ali no grupo, por 
exemplo. 
58 Veja-se que muitos desses aspectos são também convergentemente 
demandados pela análise de gênero discursivo. 
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5 A CONJUNTURA SÓCIO-HISTÓRICA DAS PRÁTICAS DE 
INTERVENÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
 

A conjuntura das práticas de intervenção acerca das relações de 
gêneros sociais, especialmente no Brasil, é o tema central desse capítulo, 
no qual busco contextualizar e trazer aspectos de inteligibilidade quanto 
ao quadro sócio-histórico e político que desencadearam o surgimento de 
grupos como o que se constitui em objeto desta pesquisa. Para tanto, 
apresentarei, em primeiro lugar, a conjuntura de surgimento de políticas 
públicas, legislação e ações de organizações sociais voltadas ao 
enfrentamento da violência contra a mulher (especialmente da violência 
física). em segundo lugar, discutirei o contexto global e local de 
emergência do trabalho com homens autores de violência. 
 
5.1  A CONJUNTURA DAS PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO DOS 
GÊNEROS SOCIAIS 

 
As relações de gênero social e, especificamente a intervenção sobre 

elas, emergem como um assunto de interesse público no Brasil no final 
do século XIX e início do século XX, no contexto em que as elites 
nacionais buscavam transformar a recente República visando concretizar 
um projeto de nação (MISKOLCI, 2012). Tal desejo implicou a 
implantação de uma série de políticas higienistas centradas, sobretudo 
(conforme apontado no capítulo 2) no embranquecimento e no 
estabelecimento da moralidade burguesa do “bom cidadão”, com vistas 
à modernização do país (MISKOLCI, 2012; SOIHET, 2000; BESSE, 
1999). 

Nas primeiras décadas do século XX, contexto de intensa 
transformação socioeconômica, era árduo o empenho do Estado para 
que a instituição da família burguesa e, consequentemente, do 
casamento fossem instaurados e mantidos via reformas que não 
abalassem de modo substantivo tal instituição (BESSE, 1999). Isso se 
dava por pelo menos dois motivos. O primeiro diz respeito ao desejo das 
elites locais de superar um passado nacional visto – a partir de um olhar 
europeizado – como incivilizado (MISKOLCI, 2012) desde a 
instauração da República no final século XIX. Nesse sentido, o processo 
de “civilização” na modernidade se relacionava também com 
transformações na família, o que incluía o casamento e a construção de 
masculinidades centradas no trabalho e na ideia de “bom cidadão”, por 
exemplo, conforme discutido no capítulo 2. 
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O segundo motivo para “reformar” o casamento é que, 
contraditoriamente, a modernização tanto almejada pelas elites locais, já 
figurando o início do século XX, havia trazido ao país também alguns 
“riscos”, sobretudo no que tange às mudanças de costumes das mulheres 
(suas roupas, seus cabelos, sua postura). Segundo discurso corrente das 
elites da época, tais mudanças estariam provocando uma “crise na 
família”, algo que representava um risco ao projeto de desenvolvimento 
do país, cujo sucesso dependia em grande medida da manutenção da 
divisão sexual do trabalho, que permitia tanto a liberação dos homens 
para o serviço no âmbito público quanto a manutenção de reserva de 
mão de obra barata das mulheres no ambiente doméstico (BESSE, 
1999). 

Assim, essas políticas de intervenção na intimidade podem ser 
consideradas uma resposta às mudanças macrossociais que estavam 
interferindo em aspectos centrais da constituição do eu, aspectos i) de 
gênero social, que começavam a ser problematizados com as 
reivindicações e mudanças das mulheres; ii) de raça, desencadeados 
pelas ações de resistência de grupos de negros e negras escravizados/as 
e na consequente abolição do sistema escravista e iii) de classe, 
sobretudo nos acontecimentos que circundaram a revolução industrial e 
provocaram, por exemplo, o surgimento dos sindicatos. 

Esse contexto desencadeou o medo (MISKOLCI, 2012) e a 
insegurança ontológica (GIDDENS, 2002) nas classes dominantes, 
marcadamente masculinas, brancas e burguesas, uma vez que tais 
mudanças colocavam em xeque aspectos centrais de suas identidades e, 
mais do que isso, de sua posição na estruturação social, intensificando 
tais identidades enquanto projetos abertos e marcados pelo 
fortalecimento da reflexividade (GIDDENS, 2002), cujas contradições 
se tornavam cada vez mais intensas e aparentes (HALL, 2006) e 
retroalimentavam seu aspecto de abertura à reflexividade institucional 
(GIDDENS, 1993). 

Nesse sentido, no Brasil, as elites dominantes, por meio do Estado, 
impunham certas condutas tanto às mulheres das classes burguesas, de 
onde emergia com maior intensidade mudanças de costumes, quanto a 
homens e mulheres das classes populares, que não só não se adequavam 
à moralidade burguesa como também representavam um “risco” à 
dominação de classe, de maneira que, para esses, o modo de vida 
burguês passou a ser mais intensamente apresentado como um modelo 
de moralidade a ser seguido (BESSE, 1999; SOIHET, 2000). Assim, as 
mulheres deveriam manejar sua conduta entre suas “novas aspirações” 
de “mulher moderna” e suas “disposições naturais” para a família e o 
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casamento, construídas no limiar da modernidade. Conforme explica 
Besse (1999), 

 
A mensagem irresistível era a de que o casamento 
representava o “verdadeiro e completo florescer 
da vida feminina”; que a “verdadeira 
emancipação” das mulheres consistia na “perfeita 
compreensão de seus sagrados deveres”; e que a 
realização mais elevada a que podia aspirar uma 
mulher era a edificação de um casamento feliz e 
de uma família estável. As mulheres eram 
estimuladas a empregar sua recém-adquirida  
independência para transformar e consolidar 
eficientemente o casamento e não para fugir dessa 
instituição. (BESSE, 1999, p. 79). 

 
Aos homens, cabia a conduta do “bom cidadão” relacionada à ideia 

de “bom marido”, sendo suas qualidades essenciais: “a honestidade, a 
sinceridade, a lealdade, a integridade e a dedicação ao trabalho” 
(BESSE, 1999, p. 75). As masculinidades e feminilidades que nesse 
contexto foram sendo legitimadas sustentavam uma visão dicotômica e 
essencialista de homens e mulheres, sendo a mulher “naturalmente 
dotada” da capacidade de subserviência e o homem, de domínio e 
integridade, padrões que por meio de literatura normativa, vigilância e 
punição mantinham a instituição da família como sustentáculo do status 
quo (BESSE, 1999), ou seja, da dominação masculina (BOURDIEU, 
2010). 

Nesse contexto, ainda, a responsabilidade pela manutenção dessa 
moralidade era incumbência da mulher, cuja dedicação “gerava” ao 
mercado “bons trabalhadores”, expressos em seus maridos e filhos. Nas 
palavras de Besse (1999), 

 
As mulheres também eram arregimentadas para 
exercer influência sobre o comportamento público 
dos homens. Segundo a sabedoria popular, a 
eficiência dos homens como trabalhadores exigia 
que o exemplo moral de suas esposas e a atração 
do conforto doméstico fossem suficientes para 
afastá-lo da tentação de desperdiçar tempo, 
energia e recursos financeiros da família com 
outras mulheres, bebida ou jogatina. Considerava-
se igualmente importante o valor da paz e da 
ordem doméstica na promoção de práticas 
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empresariais éticas, comportamento submisso 
entre operários e moderação política. As mulheres 
eram advertidas de que crimes, rebeliões, greves e 
lutas políticas frequentemente tinham sua origem 
em pequenos problemas domésticos. (BESSE, 
1999, p. 91-2) 

 
Em outras palavras, cabia aos homens a conduta de bom cidadão 

(longe dos jogos, da bebida, da sexualidade episódica etc.) e às mulheres 
a manutenção dessa moralidade por meio de sua dedicação ao lar e ao 
marido, de modo que a ordem almejada pelas elites burguesas locais 
imperasse. Nesse sentido, o modelo de família no interior do qual havia 
para homens e mulheres condutas definidas sustentava e era sustentado 
pela sedimentação de certas masculinidades e feminilidades (BESSE, 
1999; MISKOLCI, 2012; SOIHET, 2000). 

Nesse contexto, o tema da violência contra a mulher (entendida na 
época como a violência física e especialmente o feminicídio) surge no 
âmbito das políticas públicas sob o mesmo discurso de necessidade do 
progresso, modernização e contenção da “incivilidade” (não só, mas 
principalmente dirigido às classes trabalhadoras). Assim, embora seja 
uma medida significativa no sentido de atentar para um problema, de 
fato, relevante, a “preocupação” do Estado, inserida nesse projeto maior 
de controle da intimidade, desencadeou inúmeras políticas repressivas 
que, sob o respaldo de um discurso de progresso, segregou (e em muitos 
casos exterminou) os sujeitos que não se adequavam ao modelo 
imposto59 (BESSE, 1999; MISKOLCI, 2012). 
                                                           
59 Segundo Besse (1999, p. 94), uma das políticas de higienização foi a criação 
de abrigos onde “os homens tendiam a ser internados por transgredir as normas 
de trabalho (e assim, fracassarem em seu papel de arrimo de família). Entre eles 
estavam os operários sobrecarregados de trabalho com delírios de perseguição, 
bêbados ou vagabundos incapazes de se manter num emprego fixo, ‘boêmios’ 
de boas famílias que dissipavam a riqueza herdada e viviam à custa dos outros. 
Ou então era[m] ‘pervertidos sexuais’, em geral homossexuais, que 
perturbavam suas famílias e ameaçavam um sociedade que tinha o casamento 
como essencial para o bem-estar pessoal e social. As mulheres tendiam a ser 
internadas por transgredir as normas da vida familiar e da propriedade sexual. 
Entre elas, prostitutas, adolescentes rebeldes (fugitivas, impudentes ou 
sexualmente ativas), mulheres profissionais teimosamente independentes (e 
muitas cáusticas) que repudiavam o casamento e mantinham-se afastadas de 
suas famílias, mulheres que se vestiam de homem ou revelavam tendências para 
o lesbianismo, esposas histéricas, profundamente deprimidas ou delirantes, 
donas-de-casa e mães disfuncionais e solteironas frustradas e raivosas.” 
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Nesse cenário, a “defesa da mulher”, na verdade, era a defesa do 
modelo de família burguesa. Segundo explica Besse (1999, p. 88), o 
Estado buscava intervir na intimidade a fim de estabelecer o que 
nomeava como um “justo equilíbrio entre os poderes públicos e os 
poderes familiares”, com intuito de evitar no âmbito familiar “possíveis 
abusos e malversações”, dentre os quais estavam i) o emprego feminino 
fora de casa; ii) o abandono do lar; iii) o adultério e iv) os crimes 
passionais. 

Para tanto, as elites da época, por meio do Estado, investiram tanto 
na produção cultural (por meio de literatura normativa para as mulheres, 
de currículo escolar, de produções científicas, sobretudo da área médica, 
entre outros) quanto na implantação de políticas públicas (por exemplo: 
Criação do Conselho Brasileiro de Hygiene por promotores públicos, 
em 1925, que implantaram uma “campanha de profilaxia moral e 
social”) e nas alterações de legislação (Decreto 17 943-A, de 1927, e 
Código Penal, de 1940, que impuseram sansões contra o abandono 
material e moral da família, a exclusão da possibilidade de que emoção 
ou paixão não implicassem responsabilização criminal, como no caso de 
crimes passionais, entre outros). 

Assim, embora dar uma resposta ao quadro de violência de gênero 
contra a mulher já fosse uma demanda das mulheres naquela época, tal 
demanda não teve espaço no contexto público senão como um aspecto a 
ser considerado para que fosse possível a defesa da família burguesa, é 
por isso que 

 
os mais eminentes promotores públicos do Rio de 
Janeiro, juntamente com o poderoso juiz Nelson 
Hungria e muitos dos eminentes advogados, 
criminologistas, higienistas sociais e especialistas 
em medicina legal do Brasil concordavam com as 
críticas femininas segundo as quais a “epidemia” 
de massacres de mulheres por homens ciumentos 
representava “abominável revivescência de 
antigas práticas bárbaras” e um alarmante 
“retrocesso da civilização”. Temiam os editores 
do jornal progressista A Esquerda, que o Rio de 
Janeiro estivesse atravessando um período de 
“autêntica selvageria”: uma rajada de insânia que 
se desencadeasse sobre a família carioca, 
estraçalhando lares, ceifando mocidades mal 
desabrochadas, orfando crianças e lançando ao 
desamparo inopinado, à miséria perpétua, ao 
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descalabro estúpido casas inteiras” (BESSE, 1999, 
p. 90) 

 
Mesmo no âmbito daquilo que é considerado por Pinto (2003) como 

as primeiras manifestações de feminismo no Brasil, no início do século 
XX, a defesa das mulheres estava a serviço do discurso de modernização 
e não implicava grandes mudanças na estruturação da família burguesa e 
muito menos nas masculinidades e feminilidades que sustentariam esse 
ideário. Veja-se que, embora a luta pelo direito ao voto, conquistado em 
1932 por e para as mulheres alfabetizadas, fosse inegavelmente pauta de 
interesse feminista, muitas das ações do movimento organizado nessa 
época mantinham para a “mulher moderna” os lugares legitimados pelo 
ideário burguês, sobretudo se considerarmos as ações de feministas da 
elite burguesa em relação às mulheres de classes operárias. 

Nesse sentido, é somente na segunda metade do século XX, a partir 
da década de 1980, já no contexto de um movimento feminista que 
questiona o ideário burguês da “rainha do lar” e que passou por um 
processo de reflexão derivado da vivência de uma Ditadura Militar, que 
intervenções (estatais e da sociedade civil) no campo nas relações de 
gênero social surgem para atender demandas pautadas por um 
movimento feminista diferente daquele de outrora. No que tange 
especificamente ao tema da violência de gênero contra a mulher (ainda 
centrada nos casos de agressão física e feminicídio), é a partir dessa 
década que este assunto emerge com maior força do interior das lutas 
feministas (PINTO, 2003; DEBERT; GREGORI, 2008; SANTOS; 
IZUMINO, 2005 entre outras). 

O contexto sócio-histórico do mundo da segunda metade do 
século XX diferia de seu antecessor, tendo em vista, sobretudo as 
consequências das duas grandes guerras (1914-1918 e 1939-1945). No 
pós-guerra emergiram movimentos sociais, principalmente de pautas 
identitárias centradas na liberdade e na defesa dos direitos humanos, 
tanto na América do Norte quanto na Europa (PINTO, 2003; 2010; 
SARTI, 2004). Em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
assinava a Carta das Nações Unidas, a partir da qual foi criada, em 1948, 
a Comissão de Direitos Humanos, no âmbito do que, por sua vez, foi 
aprovada por 48 países, inclusive o Brasil, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que incluía direitos das mulheres (LAGO; RAMOS; 
BRAGAGNOLO, 2010). 

No Brasil, no entanto, sob interferência do Norte Global, o 
período da segunda metade do século XX foi marcado substancialmente 
pela implantação de uma Ditadura Militar. Enquanto em regiões ao 
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Norte, especialmente Estados Unidos e Europa, havia um contexto mais 
favorável à emergência daqueles movimentos, o Brasil vivenciava o 
recrudescimento conservador como consequência de um golpe militar de 
Estado apoiado por elites locais e pela política externa norte-americana, 
centrada no combate ao Comunismo, no contexto da Guerra Fria60.  

Nesse cenário, após o golpe de 1964, o movimento feminista 
local atuou muito mais no interior de pautas políticas com vistas à 
implantação da democracia no país do que por pautas “específicas das 
mulheres”, embora não ignorasse essas últimas (PINTO, 2003). Tal 
atuação, no entanto, aliada ao diálogo mantido com as feministas 
europeias, principalmente no contexto de exílio em Paris na década 7061, 
marcou o início de um movimento feminista mais amplo, sólido e que se 

                                                           
60 Segundo explicam Priori et al. (2012), depois da Segunda Guerra, quando a 
Força Militar Brasileira atuou ao lado das tropas dos EUA, toda uma geração de 
militares brasileiros frequentavam cursos norte-americanos e retornavam ao 
Brasil influenciados pela ideologia da necessidade de “defesa nacional” 
(ALVES, 1987 apud PRIORI et al. 2012). Isso foi figurado, por exemplo, pela 
criação da Escola Superior de Guerra (ESG), vinculada ao Estado Maior das 
Forças Armadas, cuja estrutura seguia os moldes da norte-americana "National 
War College" (HUGGINS, 1998 apud PRIORI, et al., 2012). Foi no âmbito da 
ESG que se formulou a Doutrina de Segurança Nacional, do qual derivou, por 
exemplo, o Serviço Nacional de Informações (SNI), instância substantiva para 
operar a política de repressão durante o governo militar. 
61 Exiladas, a experiência que tiveram com outras mulheres feministas de 
diferentes nacionalidades, na França da década de 70, marcaria a articulação 
feminista na América Latina. Nessa época é que, sob liderança de Danda Prado, 
uma ex-militante comunista, se organizou o Grupo Latino-Americano de 
Mulheres (1976) e, no auge no exílio, o Círculo de Mulheres Brasileiras em 
Paris (1975 - 1979). Também nos EUA, em Berkley, a historiadora brasileira 
Branca Moreira Alves organizou grupos feministas a partir de seu contato com 
Prado, o que mais tarde, já no Brasil, desencadearia a criação de grupos desse 
tipo no Rio de Janeiro (apontados anteriormente). Segundo Pinto (2003), o 
movimento latino-americano na Europa, especificamente o Círculo de Mulheres 
Brasileiras em Paris, foi substancial nas atividades dos exilados e, 
posteriormente, da organização feminista no Brasil, pois, diferente do caráter 
privado dos grupos que se organizavam aqui, as mulheres latino-americanas em 
Paris propunham a criação de espaços públicos de reflexão, por meio de 
comunicação entre os diversos grupos de mulheres – inclusive os do Brasil – e 
do trabalho de divulgação de ideias por meio de material impresso, por 
exemplo. 
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articulava, mesmo nos tensionamentos62 políticos da época, com maior 
proximidade da luta dos trabalhadores, não se restringido, portanto, 
como no início do século, às pautas de uma elite burguesa (PINTO, 
2003). Conforme explica Sarti (2004), 

 
A presença das mulheres na luta armada, no Brasil 
dos anos 1960 e 1970, implicava não apenas se 
insurgir contra a ordem política vigente, mas 
representou uma profunda transgressão ao que era 
designado à época como próprio das mulheres. 
Sem uma proposta feminista deliberada, as 
militantes negavam o lugar tradicionalmente 
atribuído à mulher ao assumirem um 
comportamento sexual que punha em questão a 
virgindade e a instituição do casamento, 
“comportando-se como homens”, pegando em 

                                                           
62 Esses tensionamentos se expressaram de diversas formas, tanto na articulação 
do movimento feminista com o movimento de luta pela democracia e 
movimento de esquerda, quanto no seu interior, entre as próprias feministas. 
Conforme explica Pinto (2003, p. 45), “[...] ao mesmo tempo que [o movimento 
feminista] teve que administrar as tensões entre uma perspectiva autonomista e 
sua profunda ligação com a luta contra a Ditadura Militar no Brasil, foi visto 
pelos integrantes desta mesma luta como um sério desvio pequeno-burguês”. 
Tensão já existente desde a primeira metade do século XX, quando os 
movimentos operários colaboravam para impor estereótipos de gênero, lutando 
para que as operárias permanecessem em casa (BESSE, 1999). Ainda, Pinto 
(2003) descreve atuações públicas como a da advogada Romy Medeiros, que, 
sendo parte da elite nacional, mantinha boas relações com o governo ditatorial e 
promovia eventos sobre planejamento familiar, financiados por entidades 
conservadoras internacionais, que mantinham entre seus objetivos o controle da 
população de países do Terceiro Mundo. Nesse caso, seu posicionamento estaria 
convergindo com o imperialismo da classe burguesa global. No entanto, a 
mesma Romy Medeiros mantinha também boas relações com mulheres de 
esquerda que se posicionavam contra a Ditadura Militar, como Heleieth Saffioti 
e Rose Marie Muraro, sendo esta última, inclusive, responsável pela 
organização de um evento promovido por Romy Medeiros. Além disso, a 
despeito de sua boa relação com o governo militar, a própria Medeiros fora 
chamada várias vezes ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) para 
responder por suas atividades relacionadas a eventos do Conselho Nacional de 
Mulheres, à frente do qual estava. A fala que a advogada ouvia dos militares 
que a interrogavam é exemplar da complexidade que marca a atuação política 
do feminismo nacional naquela época: “a senhora é uma pessoa distinta, mas 
anda muito mal acompanhada” (PINTO, 2003, p. 48). 
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armas e tendo êxito nesse comportamento, o que, 
como apontou Garcia, “transformou-se em um 
instrumento sui generis de emancipação, na 
medida em que a igualdade com os homens é 
reconhecida, pelo menos retoricamente”. (SARTI, 
2004, p. 37). 

 
Nesse contexto, principalmente a contar da década de 70, o 

tema da violência contra a mulher como pauta feminista emerge a partir 
de pelo menos quatro pontos de atuação interligados: i) no âmbito 
internacional, por meio das conferências realizadas pela ONU; ii) no 
âmbito da mobilização local do movimento, por meio da pressão pública 
em torno dos recorrentes casos de feminicídio, especialmente em torno 
do caso Ângela Diniz e da criação de ONGs para atendimento de 
mulheres vítimas de violência; iii) no âmbito político-estatal, com a 
pressão do movimento no sentido de implantação de políticas públicas, 
como a criação de delegacias especializadas e alteração nas legislações 
vigentes; e iv) no âmbito acadêmico, com o crescimento de pesquisas 
sobre o assunto. 

Internacionalmente, a declaração da década da mulher, pela 
ONU, em 1975, na I Conferência Internacional da Mulher, no México, e 
a criação do Comitê para a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), em 1979, incentivaram 
substancialmente a mobilização feminista local. Conforme explica Pinto 
(2003), os grupos feministas que haviam se formado com um cunho 
privado, durante os anos da repressão ditatorial, passaram a atuar de 
modo mais público a partir dessa época63, sendo esse ano considerado 
por muitas estudiosas (PINTO, 2003; 2010; SARTI, 2004) como o 
momento inaugural do feminismo brasileiro, ao menos no que tange ao 
seu caráter de movimento público e, em grande medida, 
institucionalizado. 

                                                           
63 A institucionalização dos movimentos de mulheres foi possível graças às 
peculiaridades desse período, durante o qual o Brasil passava por um processo 
de “distensão lenta e gradual” do governo militar (SARTI, 2004; KECK, 2010). 
Além disso, transformações sociais (processo de modernização, expansão do 
mercado de trabalho e do sistema educacional, advento da pílula 
anticoncepcional entre outros), que já vinham ocorrendo em outros países desde 
a década anterior, influenciaram decisivamente a intimidade, fazendo emergir 
experiências cotidianas que colocavam novamente em xeque valores da família 
tradicional burguesa (PINTO, 2003). 
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No âmbito político, após as reformas governamentais na 
transição da ditadura para a democracia, sobretudo a reforma partidária, 
no governo de Figueiredo, que abriu a possibilidade da criação de novos 
partidos políticos, dentro dos quais se distribuíram muitas feministas 
que atuavam na oposição à ditadura. Nesse contexto, a criação de 
Conselhos para tratar das causas das mulheres foi a ação de maior 
significância. Na época, por exemplo, foi criado o Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher (CNDM), que teve papel decisivo na 
organização das mulheres brasileiras no âmbito de luta política 
institucional, atuando não só por políticas de combate à violência de 
gênero, mas por diversas outras demandas, inclusive no que tange ao 
conjunto das propostas que estamparam a Constituição cidadã de 1988 
(ALVES; PITANGUY, 1985; PINTO, 2003). 

Também na secunda metade do século XX, houve a expansão 
do pensamento feminista no âmbito acadêmico64, o que contribuiu para 

                                                           
64 A expansão do pensamento feminista acadêmico é figurada pela publicação, 
em 1969, na UNESP, da tese de livre-docência de Heleieth Saffioti: “A mulher 
na sociedade de classes”; pelos inúmeros projetos de pesquisa elaborados no 
âmbito da Fundação Carlos Chagas, desde 1978; pela presença dos inúmeros 
grupos de trabalhos feministas no interior das associações de pesquisadores 
(Anpocs, Anped, Anpol.), pelos inúmeros grupos de pesquisa em inúmeras 
universidades pelo país (PAGU/Unicamp, Margens/Ufsc, NEPEN/UnB etc. 
Nigs/UFSC). São ilustrativos, ainda, no âmbito local, os trabalhos de Zahidé 
Lupinacci Muzart, tanto nas pesquisas em literatura quanto na organização de 
eventos como o “Fazendo Gênero” (UFSC), hoje legitimado 
internacionalmente. Ademais, ela se destaca também pela atuação na editora 
“Mulheres”, sendo a própria existência da editora um ponto substantivo desse 
contexto. Além disso, no âmbito do departamento de estudos em língua inglesa, 
por exemplo, destacam-se os trabalhos de Carmen Rosa Caldas-Coulthard, 
Suzana Bornéo Funck, Viviane Maria Heberle e Débora de Carvalho 
Figueiredo. Nesse caso, são ilustrativas publicações de diversos artigos 
científicos em periódicos nacionais e internacionais, livros e as próprias 
pesquisas de mestrado e doutorado das autoras, que contemplam diálogos com o 
direito (FIGUEIREDO, 2000, p.e.) e a comunicação (HEBERLE, 1997; 
FIGUEIREDO, 1995 p.e.), para citar alguns exemplos. Também é significativo 
o trabalho antropológico de Sônia Weidner Maluf (1989), sobre a cosmologia 
local acerca das bruxas na Ilha de Florianópolis/SC. Na década de 90 houve 
também a criação da Revista de Estudos Feministas (UFSC), que tem se 
consolidado como meio importante de fortalecimento dos debates feministas no 
país. Também a Revista Pagu (Unicamp), criada um ano depois da REF, tem 
contribuído para ampliar o espaço e divulgação dos debates (Conf. LAGO, 
2014). 
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que se refletisse sobre diversos temas de interesse das mulheres a partir 
das inúmeras pesquisas que eram produzidas, sempre em diálogo com o 
movimento social (já que as mulheres que o integram – em grande parte, 
também militam fora da academia). Nesse contexto, a temática do 
“trabalho” foi a primeira encampada pelas pesquisadoras, a exemplo da 
tese de livre-docência, de Saffioti65. No entanto, os trabalhos sobre 
violência contra a mulher também são proeminentes, respondendo à 
demanda que emergia nas casas, na rua e, consequentemente, na pauta 
do movimento feminista. Nesse sentido, diferentes pesquisadoras de 
diferentes perspectivas teóricas tem se debruçado sobre o tema. São 
significativas nesse cenário as pesquisas de Corrêa (1983); Chauí, 
(1985); Azevedo (1985), Grossi (1988), Gregori (1989) entre outras. 

Mas foi pela mobilização pública do movimento feminista que a 
violência contra a mulher encontrou as vozes mais combativas, 
especialmente no que tange aos casos de feminicídio, do que é 
simbólico o assassinato de Ângela Diniz, mulher que pertencia à elite 
carioca e, não se enquadrando ao padrão de feminilidade enfatizada na 
sociedade da época, fora assassinada pelo companheiro, Raul Fernando 
Street (GROSSI, 1994; PINTO, 2003). 

Conforme apresentado anteriormente, desde o início do século 
XX, os padrões de masculinidade hegemônica e feminilidade enfatizada 
derivavam da moralidade burguesa, articulada ao projeto de progresso 
da nação brasileira (BESSE, 1999; MISKOLCI, 2012). Centrada na 
ideia de “defesa da família e dos bons costumes”, a ideologia difundida 
pelas elites na busca de aproximarem-se daquela moral e controlarem 
também as classes operárias assumia um posicionamento axiológico de 
valorização de defesa da honra, tanto das mulheres, cuja honra estava 
atrelada à exaltação da virgindade, da submissão e da dedicação ao lar e 
aos filhos; quanto dos homens, cuja honra estava centrada na 
valorização deste enquanto bom cidadão, trabalhador, não dado à 
bebedeira, capaz de dominar a instituição da família, da qual era “o 
cabeça” etc. (SOIHET, 2000; BESSE, 1999). 

Embora questionada na primeira metade do século XX, essa 
percepção permanecia arraigada na sociedade e sustentou, inclusive, os 
discursos que circundaram o caso Diniz, tanto o discurso da defesa 
quanto da acusação. Afinal, foi baseando-se nessa concepção – legítima 

                                                           
65 A eleição da temática do “trabalho” pode ser explicada tanto por este ser um 
campo, depois do sufrágio, de grande inserção da mulher nas instâncias 
públicas, mas também pelo fato de ser um tema caro às teorias que dominavam 
as pesquisas na década de 60 a 80, a saber, teorias marxistas (PINTO, 2003). 
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defesa da honra – respaldada inclusive pela jurisprudência da época, que 
os advogados de Street conseguiram inocentá-lo do assassinato de Diniz 
no primeiro julgamento do caso, em 1979 (três anos após o fato). 

A sentença, e também os recorrentes casos de feminicídio que 
ocorriam nas principais capitais do país (onde havia um movimento 
feminista organizado), provocaram uma das primeiras grandes 
campanhas públicas do movimento pelo Brasil (GROSSI, 1994; PINTO, 
2003). Além disso, as mobilizações internacionais sobre o tema da 
violência contra a mulher, já desde a I Conferência Internacional da 
Mulher, no México, e da criação do Comitê para a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), em 1979, pela 
ONU, conforme apontando anteriormente, também criaram um contexto 
de pressão sobre as diversas esferas sociais. 

No Brasil, sob o slogan “quem ama não mata”, as feministas 
conseguiram pressionar as instâncias responsáveis acarretando na 
condenação de Raul Fernando Street pelo assassinato de Ângela Diniz, 
num segundo julgamento do caso, em 1981. 

A partir disso, houve maior mobilização sobre a temática tanto 
no âmbito institucional (demandando alterações de leis e criação de 
órgãos específicos) quanto – e principalmente – no âmbito civil, por 
meio, sobretudo da criação de ONGs para atender mulheres vítimas de 
violência, em especial de violência conjugal. Assim, foram criados pelas 
feministas o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, em Belo 
Horizonte, e o SOS Mulher, em São Paulo e Porto Alegre. Tais grupos 
funcionaram principalmente entre 1981 e 1983 (GROSSI, 1994; PINTO, 
2003). 

Nesse contexto, foi criado também o Dia Nacional de Luta 
contra a Violência contra a Mulher (10 de outubro66) no âmbito dos 
grupos feministas que participavam da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) e, sob significativa pressão do movimento, 
foi criada em 1985 a primeira Delegacia de Mulheres (DEAM), em São 
Paulo (GROSSI, 1994; PINTO, 2003), sendo que um ano antes, em 

                                                           
66 Segundo a Secretaria Pública da Mulher, “10 de outubro de 1980 foi marcado 
com um movimento que começou em São Paulo, quando mulheres reuniram-se 
nas escadarias do Teatro Municipal para protestar contra o aumento dos crimes 
de gênero em todo o país. A partir daí, a data faz parte do calendário das 
celebrações femininas no Brasil.” Informação disponível em: < 
http://www.spm.gov.br/noticias/09-10-2013-dia-nacional-de-luta-contra-a-
violencia-a-mulher-relembra-manifestacao-historica> Último acesso em dez. 
2017.  
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1984, o Brasil acatava com ressalvas67 as diretrizes do CEDAW 
(LAGO; RAMOS; BRAGAGNOLO, 2010; CUNHA; PINTO, 2007), o 
que constituíra mais uma forma de pressão política acerca do tema. 

As reivindicações concernentes à luta contra esse tipo de 
violência foram levadas também aos debates que envolviam as emendas 
constitucionais à época da Assembleia Constituinte de 1988. Nesse caso, 
o movimento feminista, por meio de pressão e articulação com a 
bancada feminina na Câmara, logrou conquistas significativas, ao menos 
no âmbito formal. 

Dentre as inúmeras estratégias de mobilização e pressão política 
do Conselho Nacional de Direito das Mulheres (CNDM), está a “Carta 
das Mulheres”, enviada aos constituintes da Assembleia Nacional, em 
1987, um dos documentos mais importantes elaborados pelo feminismo 
brasileiro contemporâneo (PINTO, 2003). Nele propõem-se uma série 
de reivindicações que compreendem diversos temas68, dentre os quais a 
violência de gênero contra a mulher (Conf. CARTA DAS MULHERES, 
1987). 

Além de uma agenda com foco em questões amplas como a 
criação do sistema único de saúde, o ensino público e gratuito em todos 
os níveis, a reforma agrária entre outros; também estiveram presentes na 
Carta reivindicações específicas derivadas das pautas feministas 
(inclusive no que tange ao combate à violência), como a defesa da 
integridade física e psíquica das mulheres, redefinindo o conceito de 
estupro e sua classificação penal, punindo o explorador sexual e 
requerendo a criação de delegacias especiais para o atendimento da 

                                                           
67 As ressalvas, segundo Lago, Ramos e Bragagnolo (2010, P. 46), dizem 
respeito aos seguintes artigos daquela convenção: “Art. 15: Os Estados-Parte 
concederão aos homens e às mulheres os mesmos direitos no que concerne à 
legislação relativa à livre circulação das pessoas e à liberdade de escolha de 
residência e domicílio. Art. 16: Os Estados-Parte  adotarão todas as medidas 
necessárias para eliminar a discriminação contra as mulheres em todos os 
assuntos relativos ao casamento e às relações familiares e, em particular, 
assegurarão, com base na igualdade entre homens e mulheres: a) o mesmo 
direito de contrair matrimônio, c) os mesmos direitos de responsabilidades  
durante o casamento e quando da sua dissolução; g) os mesmos direitos pessoais 
como marido e mulher, inclusive no que diz respeito à escolha de sobrenome, 
profissão e ocupação; h) os mesmos direitos a ambos os cônjuges em matéria de 
propriedade, aquisição, gestão, administração, gozo e disposição dos bens, tanto 
a título gratuito quanto a título oneroso.” 
68 As seções da carta estão divididas nos seguintes temas: Família, Trabalho, 
Saúde, Educação e Cultura, Violência e Questões Nacionais e Internacionais. 
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mulher em todos os municípios do território nacional, bem como a 
criação de albergues para mulheres ameaçadas de morte (PINTO, 2003; 
CARTA DAS MULHERES, 1987). 

Dessa articulação do movimento feminista derivam algumas 
conquistas69 na Constituição de 1988 (PINTO, 2003, p. 78). Embora 
com resquícios da ideologia de defesa da família, aparece nessa 
legislação, por exemplo, a menção pela primeira vez do tema da 
violência familiar e doméstica (para além dos casos de feminicídio 
tematizados no início do século XX), o que ocorre no parágrafo 8º do 
artigo 226, no qual o Estado se responsabiliza pela assistência de cada 
membro da família em caso de violência (LAGO; RAMOS; 
BRAGAGNOLO, 2010). 

Essas emendas definitivas que implicaram na escritura da 
Constituição, sobretudo a equiparação de homens e mulheres diante da 
lei, desencadearam mudanças na posição do país no que tange à sua 
participação do âmbito do Comitê para a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), fazendo com que as 
restrições colocadas para a aceitação do Brasil como partícipe daquela 
convenção fossem suspensas em 1994 (LAGO; RAMOS; 
BRAGAGNOLO, 2010). 

O percurso de luta para a inserção no plano político de 
reivindicações que nascem no seio de movimentos sociais aponta para 
um aspecto que torna essa ação estatal, de acatar tais reivindicações, 
diferente daquela imposta no início século. É claro que, em alguma 
medida, o Estado (na maior parte do tempo, como representante das 
elites) age estrategicamente, sobretudo se considerar que a concessão de 
direitos durante o processo de redemocratização do país implicou 
também a instauração de um Estado neoliberal e com manutenção de 
perfil conservador para muitos temas. 

Veja-se que com a ascensão de governos marcadamente de 
direita, na década de 1990, a pressão feminista sobre os parlamentares 

                                                           
69 Dentre tais conquistas, estão: a igualdade formal entre homens e mulheres; o 
direito de as presidiárias permanecerem com seus filhos durante os períodos de 
amamentação; a licença gestante de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego 
e do salário; a licença paternidade; a proibição da diferença salarial por motivos 
de sexo, cor ou estado civil; a integração dos trabalhadores domésticos à 
previdência social; o direito igualitário de título de domínio e concessão de uso; 
a igualdade entre homens e mulheres de direitos e deveres na sociedade 
conjugal e a liberdade ao casal quanto às decisões relativas ao planejamento 
familiar, cabendo ao Estado propiciar os recursos no exercício desse direito. 
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não obteve mudanças de grande porte. Conforme explica Pinto (2003), 
“O CNDM [por exemplo] perdeu completamente a importância”, sendo 
reestabelecido somente no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2002 – 
2006), por meio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
instância criada por este último governo e que teve status de Ministério 
até 2016, quando foi extinta por Michel Temer, vice-presidente que 
permanece no poder depois do golpe impetrado contra a presidenta 
Dilma Rousseff. 

No entanto, o alcance dessas concessões diz muito acerca da 
possibilidade de mudanças no interior da sociedade, apontando, 
sobretudo para o papel das ações políticas das classes que compõem o 
tecido social. 

A partir da década de 90, a luta em torno do combate à 
violência contra a mulher prosseguiu como pauta substantiva no âmbito 
do movimento feminista, que, segundo Pinto (2003), passou por uma 
atuação mais difusa, centrada no trabalho de ONGs70, articuladas em 
boa parte a uma agenda e financiamento internacional71, e na expansão 
da produção acadêmica (PINTO, 2003; SARTI, 2004; MATOS, 2010). 
Além disso, ao longo dessa década, o Brasil assinou outros tratados 
internacionais do que é exemplo a Convenção interamericana para 
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (Convenção de 
Belém do Pará), em 1994. 

Conforme explicam Cunha e Pinto (2007) e Lago, Ramos e 
Bragagnolo (2010), a participação do Brasil nesses tratados o 
compromete a responder diante da comunidade internacional sobre suas 
ações, no que tange às diretrizes assumidas. Esse fato teve importância, 
por exemplo, para a aprovação da Lei 11.340/2006, que nasceu a partir 
da conjugação de uma demanda social da mulher e uma resposta às 
recomendações da Corte interamericana de direitos humanos, no caso da 
senhora Maria da Penha Maia Fernandes (CUNHA; PINTO, 2007). 

                                                           
70 São exemplos de ONGs: Centro feminista de Estudos e Assessoria/Cefemea; 
Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento/Agende; Articulação da 
Mulher Brasileira/AMB; Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos 
Reprodutivos/RedeSaúde etc. 
71 São exemplos disso, a articulação dos movimentos nacionais com a United 
Nations Development Fund for Women, United Nations Children’s Fund, 
Organização Internacional do Trabalho, Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(MATOS, 2010, p. 80) 
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Antes da aprovação da Lei 11.340/2006, no entanto, outros 
aparatos públicos derivados das reivindicações feministas buscavam 
intervir no problema da violência contra a mulher, sendo o principal 
deles a já mencionada Delegacia especializada no atendimento à mulher 
(DEAM), que atua no país desde 1985. 

Segundo Debert e Oliveira (2007), as DEAM têm um papel 
importante no combate à violência contra a mulher, já que “dão 
visibilidade ao fato de que a violência contra a mulher é crime” 
(DEBERT; OLIVEIRA, 2007, p. 326), ou seja, atos configurados como 
“lesão corporal” e “ameaça”, por exemplo, ainda que sejam exercidos no 
âmbito privado, podem ter que ser respondidos à Justiça, publicamente. 

Embora vários estudos etnográficos tenham mostrado as 
limitações da DEAM, sobretudo no que tange ao atendimento das 
mulheres que, muitas vezes, é sustentado a partir dos mesmos discursos 
do início do século XX e por profissionais despreparados –  tais 
“delegacias foram criadas para responder a demanda de um sujeito de 
direitos” (DEBERT; OLIVEIRA, 2007, p. 331), e isso é uma conquista 
significativa das lutas feministas. Nesse sentido, a violência que torna a 
mulher objeto (a dominação de que tratei anteriormente) é 
problematizada quando ações políticas institucionais respondem a tais 
violências tomando a mulher como um sujeito de direito. 

Em outras palavras, mesmo a crítica de agentes policiais ao fato 
de a mulher abrir mão do exercício de seus direitos (como no caso em 
que elas desistem de prosseguir com o processo) pressupõe a existência 
desse sujeito de direito (DEBERT; OLIVEIRA, 2007), um status 
diferente daquele atribuído historicamente às mulheres, qual seja, o de 
um não-sujeito de direito72. Nesse sentido, a estrutura de dominação em 
alguma medida é problematizada pelas próprias instituições e contribui 
para a emergência de contradições produtivas à discussão e articulação 
política com vistas à mudança social. 

Considerando a importância que as DEAM assumiram no 
combate à violência contra a mulher, inúmeras pesquisadoras têm se 
debruçado sobre essa esfera. Tais empreendimentos têm contribuído 
para que se reflita sobre a complexidade do tema e sobre o fato de que 
apenas as instâncias punitivas e repressivas como a polícia e o judiciário 

                                                           
72 Veja-se, por exemplo, que na Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brazil, de 1891, a mulher não aparece nem mesmo nas proibições ao voto. 
Ela não apenas não é considerada um “sujeito indigno” ao voto como não é 
considerada sequer “sujeito” a quem caberia tal proibição (Conf. Pinto, 2003, p. 
16).  
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não são suficientes para o combate à violência de gênero (LEITE; 
LOPES, 2013; SCARDUELI, 2015; SORJ; MONTERO, 1985). 

Conforme mostra Brandão (1999 apud DEBERT; OLIVEIRA, 
2007), grande parte das mulheres que procuram a DEAM, o fazem como 
estratégia de negociação da relação, dado que o marido ou companheiro 
não cumpre o papel por elas esperado no âmbito familiar. Os discursos 
construídos por essas mulheres quando explicam o motivo da violência 
que vivenciaram, de sua denúncia ou da desistência da denúncia, 
conforme reporta a pesquisa de Scardueli (2015), parecem se pautar pela 
mesma ideologia de “defesa da família” da qual derivam padrões 
específicos de masculinidades e feminilidades, legitimados desde o 
início do século XX, o que demonstra a inscrição desses padrões em 
habitus que alimentam as formas pelas quais essas mulheres 
compreendem a situação ainda hoje. 

Segundo Scardueli (2015), as mulheres tendem a afirmar que o 
homem autor da agressão “sempre foi um ótimo marido” (p. 140), o 
problema era que “depois que ele entrou no crack é que a minha vida 
virou um inferno, mas até então eu tinha uma vida maravilhosa com ele” 
(p. 140); ou ainda, o problema é que “ele sofria de alcoolismo” (p. 127), 
“ele é um usuário de drogas”, (p. 127), “ele era uma pessoa doente, ele 
é... (...). doente mental eu acho” (p. 128). 

Isso demonstra que essas mulheres, ao mesmo tempo em que 
valorizam a instituição da família e do casamento (“Recomendo [a 
outras mulheres], quando elas ver que não tem, não tem como salvar o 
casamento, não tem como reverter a situação, tem mais é que procurar 
ajuda, tem mesmo, recomendo” - SCARDUELI, 2015, p. 150), 
suportam a violência no seu interior, atribuindo a origem desta a causas 
externas (SCARDUELI, 2015), já que a seus olhos a família aos moldes 
burgueses é uma instituição legítima e deve ser salva de todas as formas 
possíveis, apagando, inclusive, o fato de que a própria instituição da 
família é uma construção histórico-cultural (BOURDIEU, 2005).  

Assim, elas buscam justificar muitas vezes a violência que 
sofreram a partir de causas externas que “inocentariam” seus parceiros, 
tomando para si, ainda, a incumbência de moralizar este homem por 
meio da denúncia, que serviria, portanto, para “corrigi-lo” e “devolvê-lo 
bom ao lar”. Em resumo, tais ações se pautam ainda na masculinidade 
hegemônica e da feminilidade enfatizada instituídas a partir da 
modernidade, conforme as discuti no capítulo anterior. Nesse sentido, 
como afirma a Brandão (1999 apud DEBERT; OLIVEIRA, 2007, p. 
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320), “é grande o número de mulheres que recorrem à DDM73 para 
buscar orientação ou para assustar os parceiros agressores”, 
confundindo, assim, as atribuições da esfera a qual recorreu. 

Tal atitude contribui muitas vezes para que os policiais 
busquem a conciliação “extraoficial” entre os envolvidos, o que envolve 
incentivar a desistência do processo. Além disso, são recorrentes 
também os casos em que a mulher, já tendo iniciado o processo, busca 
suspendê-lo. Tais fatos apontam para a complexidade da questão, para 
as limitações de atuação do aparato estatal, mas também para sua 
extrema importância na problematização da dominação masculina 
estrutural. A despeito disso, as DEAM “indicam um avanço da agenda 
igualitária, porque expressam uma intervenção da esfera política capaz 
de traduzir em direitos os interesses de grupos sujeitos ao estatuto da 
dependência pessoal” (DEBERT; GREGORI, 2008, p. 166). Além do 
mais, essas instituições são pontos de emergência de contradições que 
podem contribuir para problematizar o status quo por meio da ação de 
tornar essas questões visíveis no seio social. 

Essa percepção positiva do aparato policial, representado nas 
ações da DEAM, sofreu um golpe com a aprovação da Lei 9099, em 
1995, que, embora não tivesse como foco legislar sobre os crimes de 
violência de gênero contra a mulher, implicou perdas em termos dessa 
questão (DEBERT; OLIVEIRA, 2007). A Lei 9099/95, que cria os 
Juizados Especiais Criminais (JECrim), fez com que os casos de 
violência de gênero contra a mulher, segundo Debert e Oliveira (2007) e 
Lago, Ramos e Bragagnolo (2010), retornassem à invisibilidade. 

Isso se deu porque tais Juizados, que passaram a resolver as 
“infrações penais de menor potencial ofensivo”, o que inclui os crimes 
de lesão corporal leve e de ameaça74, principais motivadores de 
denúncias de mulheres nas DEAM, conforme levantamento realizado 
por Debert e Oliveira (2007), assumiam um caráter conciliatório no 
tratamento dos casos, sendo que era para esses juizados que as DEAM 
passaram a ter que encaminhar os casos de violência de gênero contra a 
mulher. Isso significou entre 1995 e 2006 (até a aprovação da Lei 
11.340/2006) a despenalização do(a) acusado(a) e a aplicação de penas 
alternativas, como o pagamento de cesta básica. 

                                                           
73 DDM equivale às Delegacias da Mulher, hoje nomeadas de Delegacias 
especializadas no atendimento à mulher. 
74Incluem-se nesta Lei também casos como “não pagamento de aluguel”, 
“infrações de trânsito”, conflito entre vizinhos etc. 



169 

 

Na prática, conforme mostram Debert e Oliveira (2007), nas 
audiências de conciliação desses juizados, as mulheres eram explícita e 
recorrentemente orientadas a desistirem do caso levado à Justiça. 
Segundo as autoras, os discursos dos operadores do direito que 
pautavam a “conciliação” centravam-se na defesa da família, bem aos 
moldes da ideologia de gênero do início do século XX, como é possível 
verificar no discurso de uma advogada que atuava num JECrim, em 
Campinas/SP, conforme reportado por Debert e Oliveira (2007, p. 327): 

 
Se eu sou advogada do homem, vamos pagar uma 
cesta básica e acabou. Se eu sou advogada da 
mulher, vou agir de outra forma. Eu tenho, nos 
meus trinta anos de advocacia, boa formação, não 
só eu, como vários advogados que eu conheço, 
tento conciliar o casal. Conversar com o marido, 
conversar com a mulher, eu falo: “leva a tua 
mulher para tomar cerveja”, a mulher fala “mas eu 
não gosto”, aprende a gostar, vai junto com teu 
marido, é teu companheiro! Ele gosta de pescar, 
vai pescar junto! Cative, ganhe a confiança dele! 
Porque é que vocês não estão se dando bem? 
“Porque eu chego em casa, minha mulher está 
fedida, cheirando a alho, cebola, desarrumada e 
coisa e tal!” Então você tem que chamar a mulher 
e dizer, “Olha, não é bem por aí”. E ela fala “Mas 
como é que eu vou me arrumar, não tenho 
tempo”. Bom, a parte pior é da gente mesmo! 
Sempre! Então você tem que tentar conciliar de 
uma forma que você cative o seu marido. É esse o 
único caminho! Não tem outro! É fazer com que a 
mulher use a cabeça, conquiste o marido, seja a 
companheira dele e carregue a pedra sozinha. Aí 
ela vai ter um casamento duradouro, e razoável! 

 
Na fala acima, a conciliação é entendida não só como 

desculpabilização do autor da violência (como é possível perceber pela 
focalização nas ações da mulher em se adequar para agradar o marido), 
mas principalmente como culpabilização da mulher que foi agredida, 
por esta estar “fedida, cheirando a alho, cebola, desarrumada e coisa e 
tal”, por não “cativar o marido” etc., enfim, por não atender aos padrões 
de gênero social esperados para ela. Além disso, tal fala, por meio de 
modalização categórica, reitera a naturalização da violência, quase como 
se fosse uma sina a que a mulher está inescapavelmente presa e deve 
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suportar, contornar (“[...] a parte pior é da gente mesmo! Sempre! [...] É 
esse o único caminho! Não tem outro!”), sustentando dessa forma o 
mesmo discurso que permeava a sociedade do início do século XX. 
Assim, nas palavras das autoras, “no JECrim, não importa a defesa da 
mulher enquanto sujeito de direitos, mas a preservação da família e da 
relação marido e mulher. [...] a instituição reifica a hierarquia entre 
casais de modo a não importunar o trabalho da Justiça”, mantendo a 
dominação masculina (DEBERT; OLIVEIRA, 2007, p. 328). 

Esse discurso, que não se restringe ao judiciário, está arraigado 
historicamente na sociedade, conforme apresentado no capítulo 2 e no 
início desta seção, estando, inclusive, às vezes, a serviço do que se 
apresenta como “em benefício das mulheres”, como mostram os 
inúmeros casos de crimes ocorridos no início do século XX e analisados 
a partir de seu registro policial por Soihet (2000). Nesses casos, 
inúmeras mulheres, da classe popular principalmente, são absolvidas do 
assassinato de seus parceiros (ou homens de seu convívio) já que 
estariam defendendo sua honra de “moça de família”, de “mulher de 
família”. 

Conforme mostra a autora, as decisões que davam ganho de 
causa às mulheres e mesmo os discursos em sua defesa (e o discurso 
delas próprias) operavam a partir do mesmo horizonte axiológico que 
inocentava o homem quando era este quem assassinava a mulher em 
defesa da honra masculina. Nessa mesma direção, conforme mostra 
Besse (1999), dentre os deveres familiares difundidos pela ampla 
literatura normativa às mulheres da primeira metade do século XX, 
estava, “acima de tudo”, o de “serem permanentemente agradáveis a 
seus maridos”, o argumento de que “elas  deveriam tornar-se cada vez 
mais perfeitas e conseguiriam realizar ‘milagres’”, garantindo a 
felicidade conjugal (BESSE, 1999, p. 79). 

Nesse sentido, a violência parece ser um meio legítimo, para a 
Justiça e para as elites sociais, se estiver atrelada a um projeto de 
manutenção da família tradicional para o que, consequentemente, era 
necessário manter as masculinidades e feminilidades específicas a esse 
tipo de relacionamento, ou seja, a violência é o modo “natural” da 
manutenção da dominação masculina. Em outras palavras, nos casos 
apresentados por Soihet (2000), o foco não estava na defesa da mulher 
como pessoa humana, mas da família burguesa como instituição 
legítima e sustentáculo da sociedade enquanto tal. 

A despeito das medidas de intervenção conquistadas pela luta 
feminista, do que as DEAM são um exemplo, a mudança nas relações 
conjugais no que tange à violência doméstica contra a mulher (sem 
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contar na violência de gênero para do além do ambiente doméstico e 
mesmo para além da mulher como alvo) parecem demandar, então, um 
alcance que transcenda a estrutura legal, judiciária, o que não significa 
prescindir dessas, mas antes transformá-las também, uma vez que parte 
de sua ineficácia no tratamento do problema deriva da ideologia de 
gênero com a qual opera, ou seja, da inscrição da dominação nas 
estruturas institucionais (BOURDIEU, 2010; SCOTT, 1989; 
CONNELL, 2003). 

As várias pesquisas com mulheres que denunciam a violência 
sofrida têm trazido à tona argumentos em prol de um trabalho de 
intervenção que vá além das medidas de ação punitiva da Polícia e da 
Justiça, sem desprezar, no entanto, estas, cuja importância é nitidamente 
observada nas consequências geradas pela sensação de impunidade 
advinda da aplicação da Lei 9099/95, por exemplo. Conforme explicam 
Debert e Oliveira (2007), a imputação de pagamento de cestas básicas 
como pena pelo crime de agressão à mulher gerou, segundo policiais 
entrevistados pelas pesquisadoras, uma sensação de impunidade e 
intensificação da violência. Nas palavras da delegada responsável por 
uma DEAM, em São Paulo: 

 
A gente levou 12 anos fazendo aparecer que a 
violência doméstica era crime. De repente, isso foi 
banalizado. Então, os homens começaram a 
agredir as mulheres por conta de uma cesta básica, 
por conta de um ramalhete de flores – “Eu vou lá, 
dou um ramalhete de flores para você e está tudo 
certo”. Eu tenho certeza, não posso provar 
numericamente, mas tenho certeza não que a 
violência doméstica aumentou, mas o grau de 
violência aumentou. Porque aquilo que vinha num 
caminhar e era inibido pela delegacia, agora tirou 
a inibição, caminha para a morte. (DEBERT; 
OLIVEIRA, 2007, p. 317). 

 
Nesse sentido, a não resposta da Justiça aos casos de violência 

contra a mulher tanto se explicam por quanto contribuem para a 
naturalização dessa prática, culminando no agravamento do problema, 
na legitimação da dominação. Foi também em resposta a esse quadro de 
impunidade que a Lei 11.340/2006 foi criada, retirando do âmbito dos 
JECrim a incumbência dos casos de violência doméstica contra a 
mulher. 
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A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, 
surgiu, então, principalmente a partir da demanda por uma resposta à 
prática de violência contra a mulher, figurada num caso em especial, a 
saber, a tentativa de homicídio sofrida pela farmacêutica cearense Maria 
da Penha Maia Fernandes, em 1983, por seu então marido, o economista 
Marco Antônio Heredia Viveiros (CUNHA; PINTO, 2007). 

Na ocasião, Viveiros atirou em Fernandes enquanto esta 
dormia, deixando-a paraplégica. Ele foi pronunciado pelo crime em 
1986 e levado a julgamento em 1991, sendo condenado. No entanto, o 
acusado recorreu da sentença, foi levado a novo julgamento em 1996, 
que lhe imputou a condenação a dez anos e seis meses de prisão. 
Cabendo ainda recursos, Viveiros apelou e só foi levado à prisão em 
2002, ou seja, 19 anos depois do ocorrido (CUNHA; PINTO, 2007). 

Durante o processo, considerando a morosidade com que este se 
dava no Brasil, em 1998 a farmacêutica recorreu à Comissão 
interamericana de direitos humanos, órgão da Organização dos estados 
americanos (OEA), denunciando o ocorrido. Segundo explicam Cunha e 
Pinto (2007), Fernandes teve o apoio do Centro pela justiça e o direito 
internacional e do Comitê latino-americano e do Caribe para a defesa 
dos direitos da mulher. 

A Comissão interamericana demandou ao longo de três anos 
uma resposta do Brasil para o caso de Fernandes. Não obtendo resposta, 
tornou pública a situação em 2001, por meio do Relatório 54/2001, no 
qual apresenta uma análise pormenorizada da situação, apontando para 
as falhas do Estado brasileiro no que tange aos acordos firmados 
anteriormente com a comunidade internacional (Convenção americana e 
Convenção do Belém do Pará). Tal fato implicou a repercussão nacional 
e internacional do caso, além de sansões ao Brasil diante da comunidade 
internacional e, posteriormente, em resposta a uma das sansões, a 
promulgação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha 
(CUNHA; PINTO, 2007). 

Segundo explicam Debert e Oliveira (2007) e Lago, Ramos e 
Bragagnolo (2010), a Lei Maria da Penha é uma conquista para as 
mulheres, uma vez que muda o tratamento dos crimes de violência 
doméstica contra a mulher na esfera da Justiça. A Lei retira da 
competência do JECrim esses casos, uma vez que eles deixam de ser 
considerados crimes de “menor potencial ofensivo”, cuja pena máxima 
não passaria de dois anos de detenção. 

Além disso, a lei prevê a criação de Juizados de violência 
doméstica e familiar contra a mulher (BRASIL, 2006, Art. 1º); a prisão 
em flagrante para os casos de crime disposto no artigo 129, §9º, do 
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Código Penal e impede a aplicação de pena de cesta básica (prática 
comum no âmbito dos JECrim), exigindo a instauração do inquérito 
policial. Nesse caso, os inquéritos elaborados pela delegacia são 
encaminhados para as varas criminais (enquanto ainda se instalam os 
juizados especiais). 

Outra ação sustentada por essa lei é a previsão 
institucionalizada de outras formas de violência para além da agressão 
física e a imputação de medidas protetivas de urgências tanto para a 
mulher quanto para o(a) autor(a) da violência. Dentre tais medidas está o 
atendimento da vítima por uma equipe multidisciplinar, que é descrito 
em vários artigos da lei, que preveem, por sua vez, também o 
atendimento do homem que cometeu a agressão (Conf. Art. 30, 35 e 43). 

Nesse sentido, segundo explica Cavalcanti (2012), a Lei Maria 
da Penha tem um caráter centralmente protetivo para a mulher vítima de 
violência de gênero e também educativo para toda a sociedade. Segundo 
a promotora, “90% das determinações constantes nos artigos da lei [...] 
têm cunho eminentemente educativo, ora propondo a implementação de 
políticas públicas, ora preocupada com a proteção das vítimas” 
(CAVALCANTI, 2012, p. 239). Nesse caso, no texto legal já figura a 
preocupação de intervenção para além da punição a partir dos aparatos 
estatais. 

Conforme apontam Lago, Ramos e Bragagnolo (2010), no 
entanto, a lei 11.340/2006 ainda necessita de avanços em alguns 
aspectos. Um deles é o fato de ela restringir a violência de gênero ao 
ambiente doméstico, quando esta ocorre nas mais diversas esferas 
sociais75, sendo, aliás, conforme discutido no capítulo 2, estrutural nas 
sociedades; e de tratar o sujeito que comete a violência sempre no 
masculino, encapsulado-o em um termo que reifica a ideia de que 
haveria um sujeito naturalmente violento: “o agressor”, quando a 
violência é parte da socialização masculina (WELZER-LANG, 2001), 
devendo, portanto, interferir-se nas práticas sociais em todos os 
contextos. 

Nesse sentido, há também uma explicitação da polaridade 
vítima-agressor, polarização esta que tem sido questionada inclusive no 
âmbito dos estudos feministas, do que são exemplos as discussões de 
Chauí (1985) e Gregori (1989), de modo que a Lei não prevê outras 

                                                           
75 Para dar conta da violência de gênero contra a mulher para além do contexto 
doméstico e, especialmente nos casos de assassinato, em 2015 foi aprovada a 
Lei 13.104, que altera o Codigo Penal e prevê o feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio (Conf. BRASIL, 2015). 
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formas de relação e outros lugares no âmbito das relações de gênero 
social que não estes de essencialmente vítima e essencialmente agressor. 
Além disso, conforme afirmam Lago, Ramos e Bragagnolo (2010), a lei, 
ao priorizar a punição, cria justamente um “sujeito agressor” que tenta 
combater. 

Essas críticas são convincentes e apontam para a complexidade 
do problema da violência de gênero contra a mulher. Se por um lado, o 
enfrentamento por meio da justiça pode representar um foco na punição 
que, por sua vez, pode estar criando justamente aquilo que busca 
combater, por outro lado, o não acionamento da justiça representa, neste 
contexto sócio-histórico, incontestavelmente a invisibilidade do 
problema, conforme tem denunciado historicamente o movimento 
feminista. Além disso, se a violência masculina é estrutural, as 
instituições devem ser mobilizadas, sim, na problematização dessa 
questão. 

É correto afirmar que o enfrentamento por meio dos aparatos 
judiciais não está livre de limitações, e por isso mesmo não deve ser a 
única forma de enfrentamento do problema. Assim, não se pode 
defender a eliminação dessa forma de enfrentamento (pelo menos não 
neste momento histórico), mas sua conjugação com ações de 
intervenção de múltiplas naturezas (MEDRADO, 201576), 
principalmente educativa, com vistas à ressignificação de práticas e, 
obviamente, de identidades vinculadas a masculinidades e feminilidades 
no âmbito de relacionamentos que sustentam um ideal burguês de 
família e que, consequentemente, encontram na violência contra a 
mulher (e também contra sujeitos que não “se encaixem” nos padrões 
tradicionais de gênero) o instrumento e efeito de sua própria legitimação 
(WELZER-LANG, 2001; SAFFIOTI, 2004). 

Essa perspectiva que amplia o raio de ações de intervenção está 
pressuposta de certa forma na própria Lei Maria da Penha, haja vista seu 
caráter mais educativo do que punitivo (CAVALCANTI, 2012). A 
sugestão de atendimento aos homens que cometem agressão contra a 
mulher é um exemplo dessa preocupação. E tem sido nesse sentido que 
o grupo de atendimento aos homens autores de violência, objeto desta 
pesquisa, tom sido criado no país. Essa ação, no entanto, é bastante 
tímida se considerarmos a dimensão estrutural da violência enquanto 
meio de manutenção da dominação masculina. Desse modo, a 

                                                           
76 Informação verbal, em mesa redonda intitulada “Combate à violência: 
experiências e práticas”, realizada no “Colóquio Interdisciplinar Gênero e 
Violência”, realizado em 24, 25 e 26 de novembro de 2015, na UFSC. 
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ressignificação de masculinidades e feminilidades, das relações de 
gênero social de modo geral, deve estar presente nas diferentes esferas 
sociais, sobretudo nas esferas formativas como a escola e também na 
mídia, dado que em esferas como a igreja e a família essa 
problematização – embora necessária – ainda é um tabu. 

A demanda pela participação dos homens em ações de 
intervenção nesse contexto não se limita à referida legislação e a esses 
grupos de atendimento. Conforme explicam Toneli et al. (2010), desde 
os anos 90, grandes conferências internacionais feministas (Beijing e 
Cairo) têm enfatizado a necessidade de encampar políticas públicas que 
tomem os homens como alvos na implementação de ações para a 
equidade de gênero, para além dos homens que estejam envolvidos 
diretamente em casos de agressão. 

Além disso, os crescentes estudos sobre masculinidades, a partir 
da década de 90, têm apontado para a necessidade de repensar o lugar 
desses sujeitos nas relações de gênero social. Num sentido lato, este tem 
sido o objetivo desses grupos de reflexão, conforme discutirei na seção 
seguinte. 

 
5.2  O GRUPO COMO PRÁTICA DE INTERVENÇÃO NO CAMPO 
DO GÊNERO SOCIAL 
 

Projetos com grupos de atendimento para homens autores de 
violência de gênero contra a mulher têm sido documentados no Brasil 
desde a década de 90 (NOOS, 1999). Mas, conforme expõe a literatura 
(ANTEZANA, 2012; LIMA; BÜCHELI, 2011; MANITA, 2008; 
TONELI et all, 2010; VELOSO e NATIVIDADE, 2013), tais grupos 
emergiam primeiramente no final da década de 70, nos Estados Unidos, 
no contexto de luta da segunda onda feminista, tendo se estendido para o 
resto da América do Norte, Europa, América Latina, África, Ásia e 
Oceania a partir da década de 80. Essas iniciativas de intervenção, 
segundo explicam Lima e Bücheli (2011), se desenvolveram 
primeiramente no âmbito de instituições que já atuavam com mulheres 
vítimas de violência, por grupos de homens pró-feministas, por 
organizações de serviço social, de saúde mental e instituições religiosas. 

O contexto estadunidense da segunda metade do século XX, 
sobretudo entre os anos sessenta e oitenta, foi marcado por intensas 
mobilizações sociais. Segundo explica Pinto (2003), essa época é 
circunscrita substancialmente pela frustração do “modo de vida 
americano”. Nas palavras da autora, 
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O capitalismo norte-americano pós-guerra 
prometia a prosperidade econômica, o consumo 
de bens duráveis e reforçava os valores da família 
e da moral protestante, nos quais a mulher 
dedicada à família era apresentada como a rainha 
do lar que comandava com competência e 
felicidade toda a nova parafernália de 
eletrodomésticos que o boom econômico do pós-
guerra possibilitava. As guerras e o acirramento 
dos conflitos raciais no início da década de 1960 
começaram a expor a fragilidade do mito de que 
na sociedade americana havia um lugar certo para 
cada um atingir a felicidade. (PINTO, 2003, p. 41) 

 
Nesse contexto, surgiram, conforme explica Pinto (2003), 

inúmeros movimentos sociais que questionavam a atuação norte-
americana na guerra do Vietnã. Além de movimentos pela liberação gay, 
ecológicos, de liberação do uso de drogas, surgia um novo movimento 
feminista, que se diferenciava do feminismo de primeira onda (PINTO, 
2003). 

Esse período, explicam Alves e Pitanguy (1985), foi de intensa 
organização das mulheres, no sentido de consolidar a luta não apenas 
para uma participação em um espaço público masculino, que havia sido 
conquistada formalmente por meio do voto, mas para a ressignificação 
do que sejam o próprio masculino e o próprio feminino e com a 
problematização de toda estrutura que deriva da concepção tradicional 
dessas instâncias identitárias. Assim, a obra “O segundo Sexo”, de 
Simone Beauvoir, do final da década de 40, é retomada por Betty 
Friedman, em “A mística Feminina” (1963), e inaugura esse momento 
de questionamento ao ideal de “rainha do lar”, difundido no pós-guerra 
(ALVES; PITANGUY, 1985).  

Para Giddens (2002), o movimento feminista inaugura na 
modernidade o que pode ser chamado de “política-vida”, ou seja, uma 
política do estilo de vida. Nas palavras do autor, o termo se define como 
uma “política de uma ordem reflexivamente mobilizada – o sistema da 
modernidade tardia – que, num nível individual e coletivo, alterou 
radicalmente os parâmetros existenciais da atividade social” 
(GIDDENS, 2002, p. 197). 

Foi também nesse período que houve a criação da pílula 
anticoncepcional (1961), o que iria contribuir substancialmente para a 
emergência daquilo que o autor nomeou de sexualidade plástica 
(GIDDENS, 1993), ou seja, a experiência sexual descolada da ideia de 
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reprodução, algo que mudaria a relação, principalmente da mulher, com 
a sexualidade não apenas no contexto norte-americano, mas em todo 
mundo. 

Segundo explicam Shepard e Pence (1999), no que tange 
especificamente à violência contra a mulher, se, por um lado, os 
movimentos sufragista e social progressista do final do século XIX, na 
sociedade norte-americana, haviam produzido mudanças legislativas, 
respondendo aos mais de 200 anos de violência respaldada pela lei, de 
modo a criminalizar a prática de agressão contra a mulher, independente 
de seu comportamento; por outro lado, a implementação de ações que 
repercutissem na vida cotidiana das mulheres vítimas de violência ainda 
demandava ampliação. É nesse contexto que surgem os grupos de 
trabalho com esses homens. 

O grupo mais antigo, Counseling and education to stop 
domestic violence (EMERGE), data de 1977 e influenciou a criação de 
outros grupos como o DULUTH (Domestic abuse education program), 
que surgiu em 1981 e é considerado o projeto mais popular desse tipo 
nos EUA, tendo, por sua vez, influenciado muitos grupos ao redor do 
mundo (ANTEZANA, 2012). 

Proposto em 1975, numa reunião, num abrigo para mulheres 
vítimas de violência, entre ativistas que lutavam pela causa, o projeto 
Duluth consistia em uma frente composta de várias instituições 
(públicas e da sociedade civil) que agiriam de modo coordenado com 
ações voltadas aos envolvidos em situação de violência doméstica, com 
foco na proteção da mulher agredida. Tal proposta, explicam Shepard e 
Spence (1999), nasceria num contexto propício, uma vez que havia um 
consenso social de que o Estado deveria intervir nas situações de 
violência doméstica, protegendo a mulher e afastando dela o autor da 
agressão.  

Especificamente sobre o grupo de responsabilização, no âmbito 
desse projeto, Shepard e Spence (1999) explicam que este, tendo como 
base filosófica os trabalhos de Paulo Freire, concebe a violência como 
um fenômeno que emerge e é sustentado por sistemas de crenças e 
práticas sociais que legitimam e obscurecem o comportamento abusivo 
de várias formas. Na compreensão do projeto, a violência é sustentada 
por dogmas religiosos, por argumentos de base biologicista e por 
crenças que colocam comportamentos abusivos como inerentes à 
identidade masculina (entendida aqui de maneira essencial e imutável), 
sendo, portanto, parte da cultura, de formas de sociabilidade construídas 
historicamente (SHEPARD; SPENCE, 1999). 



178 

 

Assim, segundo os propositores do modelo, “aplicar o diálogo 
crítico-reflexivo a essas crenças ajuda os homens a ver suas ideias como 
partes da cultura em vez da natureza e seus comportamentos resultantes 
de escolhas e não respostas inevitáveis” (SHEPARD; SPENCE, 1999, p. 
132). Em termos práticos, trata-se de um trabalho de conscientização, 
por meio do diálogo, do questionamento de ideias, tidas como verdades 
absolutas, sobre si mesmo e sobre as mulheres, uma ação centrada, 
sobretudo, naquilo que Giddens chama de intensificação da 
reflexividade, com vistas à escritura de uma nova narrativa para o eu 
(GIDDENS, 2002). 

Embora assuma tais bases teóricas, segundo estudiosos do 
modelo, o Duluth na prática centrava-se principalmente na abordagem 
do controle da ira, usando técnicas cognitivas, o que implicou 
negativamente as consequências desse modelo. Nesse sentido é que o 
projeto propôs ainda o que ficou conhecido como “Power and Control 
Wheel” (Roda de Poder e Controle), um esquema elaborado a partir de 
experiências de mulheres vítimas de agressão, que elenca 
comportamentos que implicam diferentes tipos de violências 
(psicológica, econômica etc.), sendo utilizado como instrumento para 
medir o abuso físico e psicológico sofrido por essas mulheres e também 
os resultados do trabalho com os homens. Nesse último caso, por meio 
de questionários aplicados antes e depois desses homens passarem pelo 
grupo. 

Assim, embora tenha apresentado resultados positivos 
inicialmente, conforme afirma Antezana (2012), a proposta de Duluth 
sofreu transformações que a desvirtuaram em certos aspectos e que se 
estenderam às demais experiências que nela se inspiravam. Conforme 
explica o próprio autor, 

 
Inicialmente, o método educativo era 
desenvolvido através de perguntas reflexivas sem 
estabelecer nem assinalar “a verdade” a priori. 
Fruto do êxito, uso e difusão alcançados por essa 
abordagem, criou-se uma versão massiva e 
reducionista de seus princípios básicos, 
sucumbindo-os a modelos educativos 
hegemônicos tradicionais e à adoção de princípios 
próprios da psicologia dominante (cognitivo-
comportamental), afetando seus postulados 
fundamentais até o ponto de não ser possível 
distinguir, hoje, os princípios tácitos do modelo 
Duluth dos modelos cognitivos-comportamentais, 
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com exceção dos princípios feministas com os 
quais comunga (ANTEZANA, 2012, p. 13) 

 
Além disso, a aproximação de uma abordagem pedagógica 

tradicional, e o consequente distanciamento da abordagem pedagógica 
freiriana, traz consequências negativas aos trabalhos desse tipo. 
Conforme explicam Veloso e Natividade (2013, p. 58), esse tipo de 
abordagem pedagógica instrumentaliza os homens que se veem armados 
de informações a cerca de estratégias violentas e “acabam por utilizar 
essas informações no jogo relacional violento e, frequentemente, 
radicalizando o contexto de desvantagem e desigualdade das mulheres”. 
Além disso, diante de profissionais e operadores do Direito, alertam 
esses autores, “os homens passam a responder o que é ‘certo’ e ‘errado’ 
sobre a violência a partir de uma perspectiva de conhecimento dos 
mecanismos implicados nela e, por isso, [são] distanciados dos 
processos de responsabilização” (VELOSO; NATIVIDADE, 2013, p. 
59). 

Ademais, o próprio projeto Duluth sofreu críticas desde sua 
origem – que se estendem ao(s) próprio(s) movimento(s) feminista(s) 
branco(s) e de classe média – devido ao fato de acabar mantendo em seu 
interior outras formas de dominação, como de raça e de classe social. 
Segundo alertam as próprias Shepard e Spence (1999, p. 06), o projeto 
teve resistências, considerando seus possíveis desdobramentos dentro de 
um contexto racista e classista em que a sociedade norte-americana 
estava inserida e contra o qual os grupos sociais de negros e negras e de 
trabalhadoras e trabalhadores lutavam. Ilustra o teor dessa crítica a fala 
de um advogado envolvidos no projeto e citado pelas autoras: 

 
Quando começamos a falar sobre a prisão, eu 
sabia que seria usado contra os homens negros por 
outros motivos para além de agredir uma mulher 
negra. Era como a polícia de Birmingham que 
prende 10 homens negros a cada homem branco 
(SHEPARD; SPENCE, 1999, p. 10). 

 
Apesar de suas limitações, o modelo se expandiu por vários países 

do mundo, sofrendo mais ou menos alterações derivadas, obviamente, 
sobretudo dos contextos nos quais ele foi utilizado, mas também das 
inadequações que o Duluth, enquanto modelo, apresentava. 

Na América Latina, os projetos com grupo de homens que 
praticaram violência contra a mulher surgiram primeiramente no 
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México, nos anos 1990, e se espraiaram para vários países do continente 
(VELOSO; NATIVIDADE, 2013). Em sua maioria, tais programas 
mantêm uma estreita relação com o movimento feminista, discutindo 
temas relacionados à desigualdade de gênero e à construção de 
masculinidades tradicionais que legitimam a violência como uma marca 
masculina. (TONELI et al., 2010, p. 18). 

Em 2006, segundo levantamento realizado pelos autores, havia 
grupos de reflexão para homens em pelo menos 06 países da região: 
México, Peru, Argentina, Honduras, Nicarágua e Brasil. Trabalhos mais 
recentes mostram a existência desses grupos também no Uruguai 
(RODRIGUES, 2014 apud MONTIEL, 2015). 

Segundo Figueiras et al (2010), os grupos no contexto na América 
Latina se organizam em dois tipos: i) os que atendem exclusivamente 
homens autores de violência contra a mulher e ii) os que atendem 
homens que sejam ou não autores desse tipo de crime. Nesse caso, esses 
dois tipos assumem focos distintos: de responsabilização e/ou prevenção 
e reflexão. Também há diferenças quanto ao fato de alguns países 
atenderem homens encaminhados pela Justiça (Argentina, Honduras e 
Brasil) e outros optarem por não fazê-lo (México e Peru). Ainda, 
embora o foco seja o atendimento a homens, inúmeros dos projetos que 
acontecem na região mantêm também grupos mistos e grupos de 
atendimento às mulheres, sendo esses últimos anteriores aos grupos 
destinados aos homens. Em sua maioria, esses grupos são organizados 
por ONGs e financiados por agências internacionais (FIGUEIRAS et al., 
2010). 

Conforme explicam os autores, a maioria dos facilitadores dos 
grupos pertence à “área psi”, podendo dar aos grupos um tom 
terapêutico, curativo, o que não atende a demanda por mudanças 
significativas na questão da violência de gênero contra a mulher, uma 
vez que esta não é uma patologia a ser tratada, mas uma forma de 
socialização com base numa ideologia de gênero de dominação 
masculina, que demanda mudanças estruturais, o que inclui uma nova 
educação, entendida aqui a partir de uma perspectiva libertadora aos 
moldes freireanos e não uma educação que instrumentalize para a 
manutenção do status quo. 

Além disso, conforme afirmam Figueiras et al. (2010, p. 236), 
esse tipo de “requer um compromisso pessoal e político com o fim da 
violência de gênero dos homens contra as mulheres, o qual deve vir 
acompanhado por uma formação política e/ou acadêmica em gênero”. 
Tal fato, no entanto, não exige a não participação de profissionais 
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daquela área (e de qualquer outra), desde que estejam engajados nessa 
perspectiva. 

Em termos metodológicos, as intervenções desse tipo na 
América Latina funcionam principalmente por meio de oficinas durante 
as sessões dos grupos, que ocorrem semanalmente, na maioria dos 
países, por pelo menos um ano77. As linhas teóricas são as mais variadas 
possíveis, incluindo “teoria sistêmica e construcionismo social” (Brasil), 
“psicanálise lacaniana” (Brasil), “perspectiva de gêneros e estudos de 
masculinidades” (Peru), “perspectiva feminista” (México), “gestalt 
terapia e hermenêutica” (México), “múltiplas: gênero, direitos humanos, 
educação para a paz, meditação, constelações familiares etc.,” (México), 
“teorias de gênero” (México), “terapêutico, ecológico e 
multidimensional” (Argentina), “foco terapêutico, ecológico e 
multidimensional e teorias de gênero” (Argentina), “modelo sociológico 
ligado à masculinidade” (Honduras), “teorias feministas” (Nicarágua), 
“feminista e estudos de masculinidades” (Nicarágua), “gênero e 
educação popular de Paulo Freire” (Nicarágua), “terapia cognitivo-
comportamental” (Peru e Argentina) (FIGUEIRA et al, 2010, p. 238). 

Segundo análise de Figueira et al. (2010), uma das limitações 
dos grupos é a não possibilidade de mensurar os resultados do trabalho. 
No levantamento feito por Toneli et al (2010), apenas uma das 
intervenções afirmou fazer uma avaliação: os grupos que ocorrem em 
Lima (Peru). Segundo os coordenadores, a avaliação se dá por meio de 
entrevistas com os homens que participaram de todas as sessões do 
projeto e também com suas companheiras e daqueles que abandonaram 
o grupo de intervenção. 

Segundo os coordenadores, os resultados foram considerados 
positivos, já que todos os homens que concluíram o programa, bem 
como suas companheiras relataram “mudanças profundas que os 
distanciavam do uso da violência física” (FIGUEIRAS et al., 2010, p. 
239). Já dentre os homens que iniciaram, mas abandonaram o projeto, 
há relatos de que o grupo foi importante para suas vidas, informação 
corroborada por algumas das parceiras dos entrevistados, mas não por 
todas. Algumas relatam que não houve nenhuma mudança na relação ou 
que houve melhora apenas enquanto o companheiro frequentava o grupo 
(FIGUEIRAS et al., 2010). 

                                                           
77 Apenas em Honduras, a duração é de aproximadamente 3 meses, tento em 
vista que é este o tempo designado pela Justiça, que encaminha o participante. 
No Brasil, o tempo também é menor. No levantamento realizado por Figueiras 
et all.(2010) , o tempo de duração do projeto é de 20 semanas, ou seja, 5 meses. 
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No Brasil, o primeiro grupo de trabalho com homens autores de 
violência de gênero contra a mulher de que se tem notícia data de 1999, 
no Rio de Janeiro (RJ), sob direção do Instituto de pesquisas sistêmicas 
e desenvolvimento de redes sociais (Instituto NOOS). Nessa época, a 
legislação que operava sobre os casos de violência doméstica contra 
mulher que chegavam às DEAM era a Lei 9099/95, conforme discutido 
na seção anterior. Embora não vinculados formalmente ao Judiciário, os 
grupos sob responsabilidade daquele instituto funcionavam em grande 
medida em parceria com os JECrim (TONELI et al, 2010; NOOS, 
2014). 

Segundo explica um dos coordenadores do projeto, Carlos Zuma, a 
organização surgiu a partir da proposta de três profissionais das áreas 
médicas e psicológicas, cujo objetivo era ampliar seus serviços às 
classes populares (TONELI et al., 2010). O grupo surgiu também, 
segundo ele, como alternativa aos trabalhos centrados na perspectiva 
terapêutica individual e assumiu como perspectiva teórica de base a 
teoria sistêmica, com trabalhos focalizados no atendimento em grupo. 

Segundo Zuma (2010), a temática da violência não era o foco do 
instituto, mas surgiu a partir da demanda daqueles que procuravam a 
organização. Nesse sentido, os JECrim foram o órgão que mais 
encaminhava os homens para a participação das sessões. Após a 
divulgação do trabalho em rede nacional, a partir de uma novela que 
tratava da temática, o grupo acabou sendo mais difundido e passou a 
receber homens encaminhados por diversas outras instâncias (saúde, 
assistência social e espontaneamente). 

Segundo o entrevistado, muitos encaminhamentos eram feitos 
também diretamente pela DEAM. Nas palavras de Zuma, isso ocorria 
porque “a mulher vai na delegacia, ela não quer nem registrar a queixa, 
ela vai lá pra ver o que pode ser feito, aí a delegada, muitas vezes, 
chama esse homem e o encaminha para cá” (TONELI et. al., 2010, p. 
54). Tal fala corrobora o que apontam os dados de Scardueli (2015), 
segundo os quais grande parte das mulheres que procuram as DEAM 
não quer que o parceiro seja preso, mas que cesse com as situações de 
agressão, principalmente quando se trata de agressão física. 

Quanto às implicações do projeto na mudança da relação entre os 
sujeitos que dele participavam e suas companheiras, Zuma informou 
que, embora não tenha uma avaliação com resultados mais 
sistematicamente mensurados, os sujeitos “relatam melhora na sua vida 
de forma geral” (TONELI et. al., 2010, p. 57). Segundo narra o 
coordenador, 
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Há relato de ganho de vida em geral, não é só 
naquilo ali [na relação conjugal], os benefícios se 
expandem para outros relacionamentos. Por 
exemplo, agora mesmo nesse grupo que está 
acontecendo, estamos no sétimo encontro, há um 
homem que relatou: “olha, eu joguei fora o 
Juquinha”. Ele tinha uma barra de ferro dentro do 
carro. Ele é motorista profissional, dirige uma 
Kombi de entrega, então toda vez que ele leva 
uma fechada de alguém, ele usa a barra de ferro 
para quebrar o retrovisor do outro carro. No 
último grupo ele relatou que havia jogado fora. O 
companheiro dele de trabalho, que o ajuda a 
carregar e descarregar a Kombi, perguntou: “cadê 
o Juquinha?”. “Joguei fora.”. Relatou uma 
fechada que levou, em que parou do lado do outro 
motorista e falou: “cê viu o que você fez? Você 
pôs em risco a minha e a sua vida”. Disse que isso 
mudou completamente sua forma de encarar esses 
eventos, ao perceber que o outro também correu 
risco pelo que fez. Mudou a forma de agir. 
Antigamente era palavrão “prá cá, palavrão pra 
lá”, e que agora isso não acontece. É um relato 
que mostra que o que é discutido aqui se expande 
para outras áreas da vida. (TONELI et. al., 2010, 
p. 56-7). 

 
Embora esse tipo de intervenção, conforme alertam Lago, Ramos e 

Bragagnolo (2010), não seja comum e ainda represente uma questão 
pouco tranquila para os movimentos feministas, outros grupos 
semelhantes funcionam e têm sido criados em vários lugares do país, 
sendo que estes têm estreitado relações principalmente com as instâncias 
judiciárias. Segundo levantamento do próprio Instituto Noos (2014), no 
mesmo ano (1999), em São Gonçalo (RJ), um projeto piloto de “grupo 
de reflexão para homens” foi financiado pelo Ministério da Justiça, 
tendo sido operacionalizado pelo próprio instituto e pelo Centro 
Especial de Orientação à Mulher - Zuzú Angel. 

Até o ano de 2014, havia 25 programas desse tipo espalhados pelo 
país. Ainda segundo o relatório supracitado, somente 19 deles estão 
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ativos78. Grande parte destes programas (68,4%) tem sido de 
responsabilidade de órgãos governamentais, com fundos públicos 
relacionados a aparatos principalmente da saúde e da justiça (NOOS, 
2014). 

Quanto à dinâmica desse trabalho, embora previstos na Lei 
11.340/2006, não há nenhuma diretriz governamental sobre como 
deveriam funcionar, o que, se por um lado parece não organizar o 
projeto enquanto política pública, por outro lado permite maior 
liberdade para propostas localmente estruturadas. Apesar disso, segundo 
dados fornecidos pelos organizadores desses grupos ao Instituto Noos 
(2014), os grupos ativos mantêm em comum o fato de suas reuniões 
serem realizadas semanal ou quinzenalmente, com aproximadamente 
duas horas de duração; ter como temas abordados aqueles que giram em 
torno da temática de gênero, sobretudo masculinidades, sendo esses 
escolhidos pela equipe de profissionais ou, em alguns casos, pelos 
próprios membros do grupo. 

Na cidade onde ocorre o grupo de reflexão alvo dessa pesquisa, o 
surgimento desse tipo de prática se deu a partir tanto de um contexto de 
políticas públicas, num cenário amplo, quanto da demanda observada 
pelos atores que atuavam diretamente no atendimento a mulheres 
vítimas de violência na cidade, sobretudo nas situações de abrigamento 
dessas mulheres. 

Num âmbito geral, conforme apresentado na primeira seção deste 
capítulo, havia um contexto de implementação de políticas de combate à 
violência de gênero contra a mulher. Num quadro mais imediato, 
segundo dados de documentos institucionais, desde 1997 a Secretaria 
municipal de desenvolvimento social (Semudes), responsável pelas 
ações de assistência social da cidade, vem atuando junto ao Projeto 
nacional de política de proteção à mulher. Nesse sentido, seu objetivo, 
segundo tais documentos, tem sido construir de espaços para reflexão 
crítica das relações sociais, “enfocando as questões de gênero, 
raça/etnia, classe, idade, violência no interior das famílias, estímulo à 
participação feminina na vida comunitária e à organização de trabalhos 
coletivos para a geração de renda familiar” (CIDADE DA PESQUISA, 
2016, p. 03). Na prática, essas ações acontecem por meio de diversas 
atividades centralmente socioeducativas, ofertadas pelos Centros de 

                                                           
78 Grupos ativos em 2014: 01 no Acre, 02 no Distrito Federal, 01 no Espírito 
Santo, 02 em Minas Gerais, 01 no Mato Grosso, 02 no Paraná, 03 no Rio de 
Janeiro, 01 em Santa Catarina e 06 em São Paulo. 
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referência em assistência social (CRAS), como palestras, oficinas, 
fóruns de discussão, cursos etc. 

Em 1999, a Semudes, juntamente com ONGS79 e OGS80 iniciou 
algumas ações em torno especificamente do tema da violência contra a 
mulher, organizando encontros para discutir o assunto, a partir dos quais 
foi criado o Fórum em defesa das pessoas em situação de violência 
doméstica (CIDADE DA PESQUISA, 2016). No âmbito de discussão 
desse fórum, em 2001, logo após a divulgação do relatório da ONU 
acerca do caso de Maria da Penha, foi aprovada na cidade a Lei 
5825/2001 que instituía o “Programa de prevenção e combate à 
violência doméstica e intrafamiliar” (PPCVDI), cujo objetivo era “o 
atendimento das mulheres e de seus filhos em situação de violência 
doméstica e intrafamiliar, garantindo-lhes a proteção, a informação e a 
integridade física e psicológica” (CIDADE DA PESQUISA, 2001, 
caput). 

Tal programa, segundo a referida lei, ficou sob a responsabilidade 
da própria Semudes (Art. 3º) e passou a funcionar por meio de dois 
serviços: a) Centro de Referência81, “que se destina ao atendimento de 
mulheres em situação de violência doméstica e intrafamiliar e de seus 
agressores”; e b) Casa-Abrigo, “local onde as mulheres e seus filhos 
menores de 18 anos serão protegidos de seus agressores, em caso de 

                                                           
79 ONGs - Organizações Não Governamentais diversas; Ordem dos Advogados 
do Brasil – Cidade da pesquisa; Câmara da Mulher Empresária (ACIB); SESI – 
Serviço Social da Indústria; Rede Feminina de Combate ao Câncer; AMPE – 
Associação das Micro e Pequenas Empresas; SESC – Serviço Social do 
Comércio; Movimento de Mulheres 08 de Março; Clube Internacional das 
Soroptimistas de Cidade da pesquisa;, CEBS; EPAGRI; Rotary Club de Cidade 
da pesquisa; APROSSMIVI – Associação de Serviço Social do Médio Vale do 
Itajaí; Centro de Direitos Humanos; Centro Espírita Amor, Fé e Caridade; 
Fórum dos Trabalhadores;  Consulta Popular; Comunidade Eclesiais de Base 
(CIDADE DA PESQUISA, 2016) 
80 OGS - Centro de Ciências Humanas e da Comunicação – Departamento de 
Serviço Social FURB; –Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente; PRO-
FAMÍLIA; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Conselho Tutelar 
(Centro e Garcia); Movimento de Alfabetização e Cidadania (Secretaria 
Municipal de Educação) (CIDADE DA PESQUISA, 2016). 
81 Este Centro de Referência, embora semelhante, não é o mesmo previsto pela 
Lei 11.340/2006. Na verdade, trata-se de uma política local anterior à Lei 
11.340/2006 e anterior mesmo à criação dos CRAS e CREAS, que é de 2004, 
programas aos quais o primeiro Centro foi incorporado. 
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risco iminente de vida, em decorrência de violência doméstica ou 
intrafamiliar” (Art. 4º). 

Na prática, tais serviços passaram a funcionar mais intensamente em 
2004, quando foi oficialmente inaugurada a Casa-abrigo. Segundo dados 
disponibilizados do site da Secretaria, como o projeto está sob 
responsabilidade da Semudes, esse serviço de abrigamento foi inserido 
na estrutura dessa organização pública82, sendo vinculado aos Serviços 
de alta complexidade, previstos pelo Plano nacional de assistência social 
(PNAS), instituído pela resolução 145/2004, que define, por sua vez, as 
diretrizes dos serviços desse tipo desenvolvidos pelo Estado, em 
atendimento à Lei orgânica de assistência social (LOAS), Lei 8742/93 
(BRASIL, 2004). 

O objetivo dos atendimentos de alta complexidade, de maneira 
geral, é garantir “proteção integral – moradia, alimentação, higienização 
e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem 
referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de 
seu núcleo familiar e, ou, comunitário” (BRASIL, 2004, Resolução 
145/2004, p. 38). 

Já no que tange ao Centro de referência, onde a lei municipal 
5825/2001 prevê que ocorram outros serviços de atendimento às 
mulheres e aos homens, na cidade, este funciona dentro do Serviço de 
proteção e atendimento especializado a família e indivíduos (PAEFI), 
locado por sua vez no Centro de referência especializada de assistência 
social (CREAS), órgão vinculado à Semudes que concentra vários 
atendimentos de média complexidade (Conf. BRASIL, 2004, Resolução 
145/2004). Serviços desse tipo dizem respeito aos “atendimentos às 
famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 
familiar e comunitário não foram rompidos” (BRASIL, 2004, p. 38). 

Integram tais serviços ações como: a) orientação e apoio 
sociofamiliar; b) plantão social; c) abordagem de rua; d) cuidado no 
domicílio; e) serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das 
pessoas com deficiência; f) medidas socioeducativas em meio-aberto 
(prestação de serviços à comunidade – PSC e liberdade assistida – LA) 
g) grupos de reflexão para mulheres e grupos de reflexão para homens, 
sendo este último alvo desta pesquisa. Em termos de infraestrutura, a 
cidade, que está entre as dez mais populosas do estado (IBGE, 2010), 
possui dois Centros desse tipo (CREAS I e II), sendo que cada um 
atende a diferentes regiões do município e em cada um deles há um 
grupo socioeducativo para homens e outro para mulheres funcionando. 
                                                           
82 Conferir Lei 8742/1993 e Resolução 145/2004. 
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Embora o PNAS mantenha como aspecto central de seus 
serviços o atendimento “à família” ao lado de “aos indivíduos”, a 
perspectiva que assume para a primeira aponta para aberturas que 
respondem a mudanças que têm ocorrido nos agrupamentos sociais 
abarcados sob esse rótulo. Ao definir “família” como sendo “um 
conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, 
afetivos e, ou, de solidariedade” (BRASIL, 2004, p. 41, grifo meu), o 
Estado aponta para a possibilidade, e, portanto, reconhecimento de 
arranjos sociais que transcendem as noções tradicionais, sobretudo ao 
definir tal instituição a partir da noção de “laços afetivos” e “de 
solidariedade”. A noção de família pautada em laços afetivos foi 
ressaltada também pelos facilitadores em entrevista. Segundo Roberto, 
“A família é um grupo de pessoas que possuem vínculos afetivos 
(embora fragilizados) e residem no mesmo teto ou não” 
(Entrevista/facilitadores/dez. 2017). 

Essa percepção tem consequências sobre as diretrizes para o 
modo de ação dos agentes estatais no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Nesse caso, o Estado sugere que é dever de 
seus agentes 

 
[...] considerar novas referências para a 
compreensão dos diferentes arranjos familiares, 
superando o reconhecimento de um modelo único 
baseado na família nuclear, e partindo do suposto 
de que são funções básicas das famílias: prover a 
proteção e a socialização dos seus membros; 
constituir-se como referências morais, de vínculos 
afetivos e sociais; de identidade grupal, além de 
ser mediadora das relações dos seus membros 
com outras instituições sociais e com o Estado 
(BRASIL, 2004, p.35). 
 

Sendo uma instituição de socialização primeira, a família, por 
meio de seus membros, assume geralmente as responsabilidades acima 
descritas, mas nem sempre isso é possível, dadas as condições sócio-
históricas nas quais esses sujeitos estejam inseridos. Nesse caso, a ação 
do Estado se dá por meio da intervenção nesse contexto a partir de 
políticas públicas específicas. Assim, a perspectiva a partir da qual se vê 
a “disfuncionalidade”83 das famílias, ou seja, o não exercício de seu 

                                                           
83 Termo usado pela coordenadora do CREAS e facilitadora do grupo para se 
referir às famílias que devem ser atendidas pela instituição. 
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papel central, decorre de uma ênfase nos aspectos sócio-históricos e não 
necessariamente do arranjo familiar em si, como se houvesse “uma 
forma ideal de família” (BRASIL, 2004, p. 35). 

No entanto, o PNAS tem apontado também para o fato de que a 
família, independente de como seja sua estruturação, “se caracteriza 
como um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de convivência é 
marcada por conflitos” (BRASIL, 2004, p. 41). Nesse caso, a 
intervenção estatal se faz necessária na medida em que atende a 
demandas dos sujeitos de direitos, sobretudo, embora não só, se 
considerarmos a questão da violência de gênero intrafamiliar e 
doméstica contra a mulher e a reivindicação desta última pela 
interferência do Estado, conforme discutido na primeira seção. 

Além desse contexto legal (no âmbito municipal e mais 
amplamente federal), a proposta de grupos socioeducativos como 
formas de intervenção na problemática da violência de gênero surgiu 
também das necessidades percebidas pelos indivíduos envolvidos na 
realização dos serviços do CREAS I, principalmente no atendimento às 
mulheres vitimizadas pela violência, conforme se pode observar a partir 
das entrevistas abertas com esses profissionais e das gravações das 
sessões do grupo, realizadas durante a pesquisa. 

Segundo afirma em entrevista um dos facilitadores e 
coordenador do projeto, Roberto, a ideia de criar o grupo para 
atendimento dos homens autores de violência contra a mulher, embora 
já prevista por lei municipal (Lei 5825/2001), surgiu quando ele iniciou 
seu trabalho como assistente social no CREAS I em 2003 e, à época (18 
dias antes), uma mulher atendida pelo serviço havia sido assassinada a 
facadas pelo ex-marido diante dos filhos logo depois que ela saiu da 
Casa-abrigo e retornou para sua residência. Segundo relata o 
coordenador, ela havia recebido um aviso da polícia local de que 
acusado havia sido notificado de que deveria se afastar do lar84, de modo 
que a mulher voltou para casa com os filhos. A medida, no entanto, não 
foi cumprida pelo acusado. Sendo notificada pela Justiça, a mulher 
retornou ao seu lar pela manhã e na noite do mesmo dia foi assassinada 
por ele diante dos filhos menores85. 

                                                           
84 Essa medida se deu com base na Lei 10.455/2002, que acrescentava à Lei 
9099/95, então em vigor para esses casos de violência contra a mulher, a 
possibilidade de afastar o acusado do lar, mediante ordem judicial. 
85 O Desfecho do caso, segundo o facilitador, se deu com a fuga do assassino 
logo depois do crime e sua rendição aproximadamente uma semana depois do 
ocorrido. Ele foi preso e condenado pelo crime. Embora o caso tenha gerado 
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Este crime chocou a opinião pública local e, principalmente, os 
profissionais envolvidos no atendimento desta vítima, o que motivou o 
facilitador a, ao assumir a coordenação do Programa de prevenção e 
combate a violência doméstica intrafamiliar (PPCVDF), retomar os 
documentos relativos ao caso e se questionar que outras medidas além 
das já tomadas com relação à mulher poderiam se dar. Ele relata que a 
vítima e os filhos do casal haviam ficado no abrigo durante 128 dias, um 
tempo acima da média comum que é de 30 dias. Lá, ela havia 
participado de atendimentos socioassistenciais, psicológicos e de ações 
socioeducativas com o grupo de mulheres86 que também haviam 
                                                                                                                           
comoção local, segundo o facilitador, não foi possível recuperar notícias da 
época nas mídias impressas e pela internet. 
86 Embora não seja escopo desta pesquisa, durante a geração de dados, por meio 
de entrevistas abertas e anotações de campo, pude observar que as mulheres que 
estão abrigadas na Casa-abrigo, que recebeu o nome da mulher assassinada, 
conforme caso relatado acima, são convidadas a virem até o CREAS para 
participar do grupo de mulheres. Como as sessões são abertas, outras mulheres 
que tenham vivenciado situação de violência doméstica, além daquelas que 
tenham denunciado o companheiro e/ou estejam abrigadas pelo Estado, 
participam do projeto. As sessões do grupo de mulheres ocorrem em dia de 
semana diferente daquele em que ocorrem as sessões dos grupos de homens. 
Especificamente, ambos os grupos ocorrem a cada 15 dias e em semanas 
alternadas. Essa organização responde também à necessidade de separação entre 
denunciante e denunciado, já que, considerando que as unidades institucionais 
organizam seus atendimentos de acordo com as regiões da cidade, pode ocorrer 
de denunciado e denunciante (que residem/residiam no mesmo endereço) serem 
atendidos na mesma unidade, no caso o CREAS. Os grupos de mulheres são 
dirigidos por duas psicólogas, diferentes daquelas que atuam no grupo de 
homens. As mulheres que participam do grupo não necessariamente mantém 
alguma relação afetiva com os homens que participam do grupo de homens, ou 
seja, trata-se na maioria dos casos de histórias diferentes. Durante o trabalho em 
campo, foi possível levantar apenas dois casos em que a mulher participava do 
grupo de mulheres e seu companheiro concomitantemente participava do grupo 
de homens. Em nenhum deles, no entanto, havia sido aberto processo judicial, 
embora existissem boletim de ocorrência relativo a episódios de agressão. A 
organização do grupo para as mulheres é semelhante à do grupo para os 
homens. O foco da abordagem com as mulheres está na estruturação de um 
contexto que possibilite a construção de autonomia frente às situações de 
violência pelas quais as participantes passaram. Embora esse grupo não fosse o 
escopo desta pesquisa, fiz quatro visitas, não consecutivas, às sessões e 
conversei com algumas das participantes. Na primeira sessão havia duas 
participantes além de mim e das duas monitoras. Na segunda visita, essa mesma 
formação se manteve. Na terceira, havia apenas uma mulher que acabara de ser 
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vivenciado situação de violência e, no entanto, seu assassinato não pode 
ser evitado. Nesse sentido, enfatiza Roberto, é que o grupo para os 
homens foi posto em prática em 2004, com intuito de atender também 
aos homens que, mesmo sendo alcançados por diversas instâncias que 
visam coibir o crime, não se veem implicados numa mudança de 
compreensão do mundo e das relações de gênero, mantendo práticas de 
dominação por meio de uma violência que se intensifica levando ao 
feminicídio. 

Nesse sentido é que a prática do grupo, que ocorre dentro da 
assistência social, busca transcender a ação da mera punição do autor de 
violência, típica da esfera judiciária e policial. Isso é figurado pelas 
diferentes formas que cada um desses campos lida com o problema da 
violência e, principalmente, com o homem que a protagoniza. Tais 

                                                                                                                           
encaminhada ao CREAS, sendo, então, convidada a participar do grupo. No 
entanto, não houve sessão do grupo, apenas o acolhimento dela, tendo em vista 
que havia apenas ela para participar do projeto. Na terceira vez que estive no 
grupo, havia as mesmas duas mulheres que conheci da primeira vez e outras 
duas novas, ou seja, quatro participantes além de mim e das duas facilitadoras. 
Em nenhuma das sessões de que participei havia mulheres que estavam 
abrigadas pelo Estado. No entanto, soube pela facilitadora do grupo de homens, 
Silvia, que também é coordenadora do CREAS, que elas haviam participado de 
sessões em que eu não estava. Segundo a mesma coordenadora, em conversa 
informal, a pouca frequência das mulheres ao grupo (no caso daquelas que não 
estão abrigadas) se dá, sobretudo porque muitas trabalham no horário em que as 
sessões ocorrem e, diferente de grande parte dos homens que tem uma ordem 
judicial que obriga a empresa a liberá-los, as mulheres vêm de modo 
espontâneo, tendo que organizar sua rotina para que possam participar do 
projeto. Além disso, Silvia apontou também para o fato de que algumas das que 
não possuem emprego formal, ao se ocuparem dos afazeres domésticos e do 
cuidado dos filhos, acabam não participando, ou mesmo por serem impedidas 
pelos cônjuges (Conf. notas de campo 07/03/2017). Embora sejam poucas a 
participar do grupo, uma das facilitadoras do grupo de mulheres afirmou em 
conversa informal que “Elas construíram um sentimento de grupo. Elas se 
encontram fora do CREAS. Se ajudam. Tornaram-se amigas.” Isso é 
corroborado pelo que eu percebi quando estive nas sessões, principalmente no 
que tange às duas participantes cujos companheiros frequentam voluntariamente 
o grupo de homens. “Ana e Alice são mais próximas. Parecem que já se 
conheciam. Elas compartilham coisas em comum (o marido de uma e de outra 
frequenta o grupo de homens, as duas têm filho autista, as duas têm aparência 
parecida, gostam de falar do corpo, de comida, etc.). No encontro anterior, elas 
pareciam mais contentes. Hoje estavam tristes” (Notas de campo, em 
18/04/2017). 
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diferenças, no entanto, não significam que o trabalho de uma ou outra 
esfera seja irrelevante ou negativo, mas que todas atuam sobre o 
problema que, por ser complexo, exige um conjunto de ações 
complexas. É, então, sobre a relação entre essas diferentes esferas na 
constituição da rede de práticas da qual o grupo participa que se 
concentra o próximo capítulo. Tal abordagem busca, então, dar conta 
mais propriamente do primeiro objetivo específico desta pesquisa, qual 
seja, entender quais gêneros estão mais centralmente envolvidos na 
realização da prática do grupo socioeducativo em relação à rede de 
práticas da qual o grupo participa. Além disso, e mais especificamente, 
discutirei os modos como tanto a prática do grupo socioeducativo 
quanto os envolvidos na situação de violência são discursivizados nessa 
cadeia de gêneros. 
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6 A REDE DE PRÁTICAS DO GRUPO SOCIOEDUCATIVO: 
DIALOGISMOS NA CADEIA DE GÊNEROS 

 
Considerar a rede de práticas que envolve a sessão do grupo 

socioeducativo demanda considerar tanto o contexto macro, ou sócio-
histórico, em que esse gênero se insere (aspecto discutido no capítulo 
anterior) quanto o contexto menos amplo das redes de práticas que 
compõem a esfera da Assistência Social na qual esse grupo acontece. 
Esse fato é compreensível tendo em vista que, como explica Giddens 
(2002, p. 29), “o que estrutura o local não é simplesmente o que está 
presente na cena; a ‘forma visível’ do local oculta as relações 
distanciadas que determinam sua natureza”. 

Nesse caso, compreender “a cena local” implica retomar em grande 
medida relações mais amplas (em diferentes níveis), da rede de práticas 
com as quais a prática local em análise se relaciona, sobretudo porque 
na modernidade tardia esses aspectos intensificam a ação à distância na 
cadeia ampla de gêneros discursivos em redes de práticas sociais 
(FAIRCLOUGH, 2003; GIDDENS, 2002). 

Os dados gerados em campo apontam que diferentes cadeias de 
práticas, ou – para usar um termo que Fairclough (2003) retoma de 
Foucault (2009) – ordens discursivas,87 se relacionam com a prática do 
grupo socioeducativo de, pelos menos, duas formas: i) num nível 
externo, em que a sessão do grupo socioeducativo é um gênero 
integrante de uma cadeia de vários outros gêneros ou, nos termos 
bakhtinianos, um elo de uma cadeia dialógica e ii) num nível interno, ou 
seja, os aspectos tipificados de gêneros de uma esfera são transformados 
em temas ou dão formas aos temas88 em outra esfera89. Nesse sentido, a 

                                                           
87 Segundo Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 114), uma ordem de discurso é a 
“articulação socialmente estruturada de práticas discursivas (incluindo tanto 
gêneros quanto discursos) que constitui a faceta discursiva de uma ordem ou 
campo social”. 
88 Nesse caso, haveria também uma cadeia, mas num sentido bastante amplo. 
Por exemplo, quando o discurso religioso, ou melhor, um tema dessa esfera, 
surge no grupo por meio de um dos participantes que foi encaminhado pelo 
Judiciário, não há nada no sistema de atividades interesfera que eu possa 
recuperar que justifique essa relação (CREAS-Religião), a não ser a experiência 
de vida do próprio participante nessas duas esferas. Nesse caso eu teria uma 
cadeia cujas relações entre gêneros são diretas e necessárias (Judiciario-
CREAS) e teria também relações dialógicas em cadeias mais amplas (Religião-
CREAS), sendo que esta última é que estaria emergindo na interação enquanto 
tema, por exemplo. 
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prática estaria sendo determinada de fora, a partir de outras práticas 
(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999). Vejamos, então, essas 
dimensões na rede de práticas que envolve o grupo socioeducativo. 

A pesquisa de campo permitiu identificar, por meio da observação, 
entrevista e análise de documentos institucionais, que há cinco 
diferentes esferas mais diretamente envolvidas no funcionamento das 
sessões do grupo, principalmente porque dizem respeito ao 
encaminhamento dos participantes. São elas: i) o Centro de reabilitação 
para dependentes químicos, vinculado a uma igreja evangélica; ii) o 
Centro de referência em assistência social (CRAS), vinculado à 
Secretaria municipal de desenvolvimento social (Semudes) e ao Sistema 
único de assistência social; iii) a própria Semudes, no âmbito do 
Programa de prevenção e combate à violência doméstica e intrafamiliar, 
que é anterior ao CRAS; iv) o Conselho tutelar, vinculado ao Conselho 
municipal e ao Conselho nacional dos direitos da criança e do 
adolescente (Conanda) e instituído pelo Estatuto da criança e 
adolescente (ECA) e v) o Juizado criminal, vinculado ao Poder 
judiciário. 

Todas essas instâncias encaminham homens e mulheres para a 
frequência aos respectivos grupos socioeducativos quando são 
identificadas situações de violência doméstica ou intrafamiliar contra a 
mulher. Nesse caso, é possível localizar na situação de violência, 
principalmente no âmbito familiar e doméstico (contexto contemplado 
pela Lei 11.340/2006 e mobilizador da maioria desses 
encaminhamentos), as ações desencadeadoras de toda uma rede de 
práticas nas quais os sujeitos se envolvem quando aquela ação é 
confrontada por meio da denúncia, seja pela mulher que é violentada, 
seja por outros sujeitos que com esta mulher ou família tenham contato 
(parentes, vizinhos, colegas de trabalho, professores dos filhos etc.) e 
que denunciam o caso, direta (na delegacia) ou indiretamente (no 
Conselho tutelar, por exemplo, quando há crianças envolvidas etc.). O 

                                                                                                                           
89 Um exemplo seria como estruturas de conversação mais democráticas, típicas 
das esferas privadas do cotidiano, ingressam em gêneros que seriam 
tradicionalmente hierarquizados do ponto de vista dos interlocutores, por 
exemplo. Nesse caso, a forma típica dos gêneros de uma esfera está dando 
forma aos gêneros de outra sem que esses dois gêneros mantenham uma relação 
direta, em que um fizera necessariamente surgir o outro. Em resumo, em termos 
bakhtinianos, esses outros gêneros e discursos seriam material para a 
estruturação arquitetônica de um gênero específico. 
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esquema abaixo ilustra o percurso dos participantes do grupo até 
chegarem ao CREAS90. 

 
Figura 2 – Percurso de encaminhamento ao grupo socioeducativo por esferas e 
instituições envolvidas 

 

Fonte: elaboração da autora. 
 
Considerando que o foco de atenção das políticas públicas em 

análise é a violência doméstica e intrafamiliar91, conforme seguimento 

                                                           
90 Cabe esclarecer o fato de que outros caminhos de chegada ao grupo são 
possíveis, uma vez que este grupo é aberto, conforme explicado no capítulo 4. 
Além disso, no esquema, embora as setas sejam unidirecionais, é claro que há 
reverberações de uma esfera sobre a antecedente, tendo em vista o caráter 
dialógico da linguagem e das práticas humanas. 
91 Considerando as diversas nomenclaturas que giram em torno do assunto, cabe 
esclarecer aqui que: i) “violência de gênero” é uma categoria mais geral que 
trata da violência de homens contra mulheres e também de mulheres contra 
homens e homens contra homens, cujo gatilho sejam questões de gênero; ii) 
“violência familiar/intrafamiliar” é aquela que envolve os membros da mesma 
família extensa ou nuclear, levando-se em conta a consanguinidade e a 
afinidade; iii) “violência doméstica” apresenta pontos de sobreposição com a 
familiar, mas inclui pessoas que não pertencem a família, como empregados 
domésticos; v) “violência contra a mulher”  diz respeito à violência praticada 
especificamente contra a mulher, que geralmente é perpetrada por homens do 
convívio social desta (SAFFIOTI, 2004, p. 70 - 73).  Veja-se que a Lei Maria da 
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da Lei 11.340/2006, as setas no esquema acima partem em primeiro 
lugar da esfera “Familiar”. Assim, o percurso “Família > Delegacia > 
Ministério Público > Juizado criminal > CREAS” compreende o trajeto 
dos casos em que houve uma comunicação do crime por parte da mulher 
na Delegacia, seguida de uma investigação e de uma decisão pela 
condenação do denunciado, implicando sua frequência compulsória ao 
grupo. As setas que indicam o percurso “Família > Delegacia > Juizado 
criminal > CREAS” indicam os casos de imputação de medida protetiva 
por parte do Judiciário diante de um pedido da mulher na Delegacia no 
momento de registro de queixa. Nesse caso, também houve o 
encaminhamento compulsório ao grupo. 

Já o caminho “Família > CRAS > CREAS” diz respeito aos casos 
em que a mulher ou o homem, ou ainda algum familiar ou conhecido 
desses, participava(m) das atividades realizadas no CRAS, que é uma 
instituição aberta à comunidade do bairro, e foi (foram) convidada/o(s) a 
participar do grupo, tendo em vista que os profissionais do CRAS 
identificaram situações de conflito familiar recorrente entre esses 
sujeitos. O percurso “Família > Religião > CREAS” indica os 
encaminhamentos pelo Centro de recuperação para dependentes 
químicos. Nesse caso, não foram (como nos outros casos) 
especificamente episódios de violência de gênero contra a mulher que 
desencadearam esse trajeto, mas inúmeras outras questões que orbitam a 
questão da dependência química92, motivo pelo qual mantive pontilhada 
a seta entre a esfera familiar e religiosa. Já da esfera religiosa para a 
assistencial, o encaminhamento se deu por convite aos que tinham 
interesse na discussão dos temas do grupo e/ou que vivenciaram 
situações de violência doméstica ou intrafamiliar. 

Por fim, o percurso “Família > Escola > Conselho tutelar > 
CREAS” compreende o caso em que, diante do comportamento 
agressivo de um menor na escola e suspeita de que este 
vivenciava/presenciava situações de violência em casa, a escola fez uma 

                                                                                                                           
Penha usa o termo “violência doméstica e familiar contra a mulher”, buscando 
dar conta dessa especificidade. 
92 O trajeto apresentado para esses participantes não esgota a vivência deles. 
Muitos, segundo relatam, passaram por inúmeras outras instituições (Polícia, 
Judiciário etc.) até chegar ao Centro de recuperação e, em seguida, à Assistência 
social e, especificamente, ao CREAS. Como o escopo da pesquisa não é a 
análise exaustiva da trajetória desses sujeitos antes do estarem no grupo, 
mantive a representação do percurso que dá conta do sistema de atividades que 
orbita mais proximamente o grupo. 
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denúncia ao Conselho tutelar, que, por sua vez, averiguou o caso e 
encaminhou tanto a criança para atendimento especializado quanto os 
pais. O pai foi, assim, convidado a participar do grupo. A mãe também 
participa do grupo para mulheres. 

Estreitando o foco para uma das cadeias de gêneros que constitui 
essa rede de práticas, passamos a discutir o percurso de 
encaminhamento via judiciário, uma vez que a maior parte dos 
documentos disponíveis no arquivo dizem respeito a essa esfera e 
também porque a maior parte dos participantes do grupo provém por 
meio desse tipo de encaminhamento (19 de 31 casos). Nesse contexto, a 
cadeia de gêneros relativa à rede de práticas que vai da esfera familiar à 
esfera assistencial, passando pelo sistema judiciário, pode ser 
sistematizada no quadro abaixo. 

 
Quadro 13 – Rede de práticas e cadeias de gêneros que compreendem a prática 
do grupo nos casos de encaminhamento pela esfera judiciária 

PRÁTICA SOCIAL 
GÊNERO 

DISCURSIVO 
ESFERA 

RELACIONADA 
1) Episódio de 

violência contra a 
mulher 

• ... • FAMILIAR 
... 

2) Prisão em 
flagrante 

• Autuação* 
• ... 

• POLICIAL 
 

3A) Comunicação de 
crime 

• Boletim de 
ocorrência 

• ... 
 

• POLICIAL 

3B) Pedido de Medida 
Protetiva 

• Boletim de 
ocorrência 

• ... 

• POLICIAL 
 

3C) Levantamento de 
provas 

• Inquérito Policial* 
• BO 
• Termo de 

Depoimento 
• Termo de 

Declaração 
• GUIA de corpo de 

delito 
• ... 

• POLICIAL 
 

3D) Audiência de 
custódia 

•  Auto de Prisão em 
Flagrante 

• JUDICIÁRIO 

(continua) 
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 • ... 

3Bi) Julgamento do 
pedido de Medida 
Protetiva93 

• Decisão 
• ... 

• JUDICIÁRIO 

3Bii) Comunicação 
aos envolvidos 

• Mandado de 
intimação 

• Ofício ao CREAS 
• E-mail ao CREAS 
• ... 

• JUDICIÁRIO 

3Biii) Cumprimento da 
medida protetiva94 
(frequência ao grupo 
socioeducativo) 

 

• Acolhimento 
• Ficha de 

Atendimento 
• Plano de 

acompanhamento 
familiar 

• Sessão de grupo 
socioeducativo 

• Ficha de presença 
• ... 

• ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

3Biv) Averiguação 
de cumprimento de medida 

• Declaração de 
participação 

• Relatório de 
presença 

• ... 

• ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

• JUDICIÁRIO 

3Ci) Representação95 • Declaração oral de 
que deseja 

• JUDICIÁRIO 

                                                           
93 Segundo a Lei 11.340/2006, o// juiz/a tem o prazo de 48h para deferir ou 
indeferir o pedido de imputação de medidas protetivas de urgência. 
94 Após receberem o comunicado da medida protetiva, os acusados têm até 5 
dias para se apresentarem no CREAS.  
95 Segundo Código penal, a/o denunciante tem até 6 meses para realizar a 
representação. Segundo explicam Lago, Ramos e Bragagnolo (2010), na 
comarca da capital do estado onde ocorre o grupo alvo dessa pesquisa, essa 
representação é realizada numa “audiência de ratificação”, com a declaração da 
mulher de que deseja a abertura do processo penal. No entanto, a necessidade 
dessa representação depende da interpretação de cada juiz. Alguns juízes, por 
exemplo, entendem que o crime de lesão corporal é incondicionado e não requer 
representação, já que a denúncia pode, inclusive, ser realizada por terceiros 
(vizinhos, parentes etc.). Outros juízes, porém, entendem que mesmo esse crime 
precisa de representação, sendo que a mulher pode, inclusive, nesse caso, retirar 
a denúncia (LAGO; RAMOS; BRAGAGNOLO, 2010, p. 37-8) 

(continua) 
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prosseguir com o 
inquérito policial e 
abrir um processo 
penal* 

• Audiência de 
ratificação* 

• ... 
3Cii)Denúncia/Abert

ura de processo penal 
• Processo penal 
• ... 

• MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

• JUDICIÁRIO 
 

3Civ) Julgamento do 
caso (publicação da decisão 
final) 

• Sentença* 
• Audiência 

Admonitória  
• ... 

• JUDICIÁRIO 

3Cv) Comunicação 
dos envolvidos 

• Mandado de 
Intimação 

• Ofício ao CREAS 
• E-mail ao CREAS 
• ... 

• JUDICIÁRIO 

3Cvi) Cumprimento 
da sentença (imputação de 
pena; participação do grupo 
socioeducativo) 

 

• Acolhimento 
• Ficha de 

Atendimento 
• Plano de 

acompanhamento 
familiar 

• Sessão de grupo 
socioeducativo 

• Ficha de presença 
• ... 

• ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

3Cvii) Averiguação 
do cumprimento de sentença 

• Declaração de 
participação 

• Relatório 
• ... 

• ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

• JUDICIÁRIO 
 
 

Fonte: elaboração da autora com base em Bonini (2010). 

 
Além dos gêneros acima arrolados, essa cadeia funciona atravessada 

por gêneros reguladores, especialmente a Legislação. Nesse caso, esta 
aparecerá tanto regulando as práticas quanto os gêneros por meio dos 
quais estas são realizadas e aparecerá também enquanto material de 
constituição dos gêneros que regula, uma vez que muitas vezes é 
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chamada (citada) pelos interlocutores como, por exemplo, 
fundamentação do que se faz por meio desses gêneros. 

Conforme a figura acima propõe, o grupo socioeducativo, então, 
participa dessa rede de práticas relacionado ao cumprimento de i) 
medida protetiva e/ou de ii) pena restritiva derivada de sentença. Essa 
perspectiva é a que assume a esfera judiciária e, consequentemente, 
participa dos sentidos dados a tal prática também pelos sujeitos que são 
encaminhados ao grupo por essa esfera. Tais sentidos são 
(re)construídos em grande medida – conforme a natureza 
sobredeterminada das dimensões que constituem as práticas sociais – 
pelos gêneros e discursos da esfera judiciária que compõem essa rede. 
Vejamos, então, o caso dos gêneros por meio dos quais se dá o 
encaminhamento por imputação de medidas protetivas de urgência: 
Decisão, Ofício e Mandado de Intimação. 
 
 
6.1 O GRUPO E SEUS PARTICIPANTES NO GÊNERO DECISÃO 

 
Dos três gêneros que envolvem o encaminhamento por medida 

protetiva (elencados acima), é na Decisão que emerge explicitamente 
pela primeira vez o encaminhamento ao grupo96. Tanto o Ofício quanto 
o Mandado de intimação são gêneros que informam seus destinatários 
da Decisão. Nesse caso, os dois primeiros tomam a ordem de 
encaminhamento ao grupo, imputada pela Decisão, como tema 
(conforme discuto adiante). Vejamos, então, a Decisão enquanto gênero 
por meio do qual o grupo socioeducativo se insere nessa cadeia e quais 
os sentidos que ele enquanto prática adquire nesse enunciado. Para 
tanto, veja-se, a seguir, um dos exemplares analisados. 
 

 

 

 

                                                           
96 Esse encaminhamento só é possível porque é previsto pela Lei 11.340/2006, 
sendo essa, inclusive retomada na Decisão. No entanto, na legislação, esse 
encaminhamento aparece como medida potencial, possível, de modo que apenas 
na Decisão, quando a Lei é aplicada num caso específico, é que a medida se 
efetiva enquanto uma ação jurídica. 
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Quadro 14 – Exemplar do gênero discursivo Decisão 
 

ESTADO DE [NOME DO ESTADO] 
PODER JUDICIÁRIO 
Comarca – [nome do município] 
2ª Vara Criminal 

 
Autos n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Ação: Medida Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha) 
Representante: [NOME COMPLETO DA MULHER]/ 
Representado: [Nome completo do homem]/ 
 

 
DECISÃO 

 
Cuido de requerimento de Medidas Protetivas proposto por 

[Nome completo da mulher] contra [Nome completo do homem], no qual ela 
pede a proibição deste se aproximar e de manter qualquer forma de contato com 
ela e familiares, tudo nos termos da Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006. 
(pgs. 02-03). 

 
É o essencial relato. Decido. 
 
A vítima relata que viveu em união estável com o autor por 

aproximadamente X anos, sendo que desta união adveio o nascimento de X 
(xis) filhos, com idades de X, Y e Z anos. Aduz a vítima que por descobrir que 
o autor mantinha um relacionamento extraconjugal, pôs fim à união estável e 
ele chegou a sair de casa, mas acabava retornando embriagado e proferindo 
ameaças, razão pela qual ela acabou por mudar com a filha menor para outro 
local. Disse que [Primeiro nome do homem] descobriu endereço de sua moradia 
e continuou a lhe importunar, entrando em casa e proferindo ameaças, as quais 
também eram feitas por telefone. Explicou que no dia XX.XX.XXXX o autor 
apareceu em sua casa por volta das 02h30min e entrou mesmo sem a sua 
permissão e lhe segurou pelo pescoço, dizendo que iria lhe matar, só não 
fazendo porque sua filha pediu para o pai parar. Por fim, alegou que já foi 
agredida várias outras vezes durante a relação e que teme que [Primeiro nome 
do homem] volte a qualquer momento em sua casa para praticar nova agressão 
ou até mesmo para dar fim a sua vida. 

Analisando detidamente o feito, penso que o pleito deve ser 
deferido.  

As medidas protetivas requeridas merecem imediato respaldo 
judicial, mesmo porque não se pode, nesta fase do conhecimento dos fatos, 
desprezar a gravidade das declarações da vítima, no âmbito das quais revela um 

TIMBRE DO 
PODER 

JUDICIÁRIO 
ESTADUAL 
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quadro que caracteriza a prática, pelo representado, de violência doméstica e 
familiar, pelo menos em tese.  

Nesse momento processual, entendo que o direito de proteção 
à vida e à integridade física da vítima deve prevalecer sobre qualquer outro 
direito do representado, ressaltando, ainda, que as referidas medidas protetivas 
aqui requeridas, uma vez deferidas, em nada prejudicarão o representado, mas, 
se não concedidas, poderão trazer grandes riscos ou, ao menos, transtornos, à 
vítima. 

Ressalto que tais medidas assecuratórias são de urgência, e 
não definitivas, desse modo, deve o Sr. Oficial de Justiça, no momento da 
intimação da vítima, orientá-la que ela deve discutir na esfera cível, no prazo 
de 30 dias (art. 308 do CPP), caso seja de seu interesse, outras questões de 
direito de família que julgar pertinente. 

Ante o exposto, defiro o pedido de medidas protetivas de 
urgência, especificamente: 

a) a proibição de o investigado se aproximar da ofendida, 
devendo dela manter distância mínima de 100 metros; 

b) a proibição de manter contato com ela ou com seus 
familiares por qualquer meio de comunicação, ressalvados o contato com 
parentes capazes comuns, desde que o contato seja também da vontade deles, 
sendo que tais providências ora determinadas, têm o prazo de validade de 30 
(trinta) dias, podendo ser prorrogadas nas formas da lei. 

Além disso, com fundamento no artigo 22, §1º, Art. 23, 
caput, [Art 35], todos da Lei 11.340/06, e considerando a parceira existente 
entre esta Vara e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
(Semudes), no qual o objetivo é o atendimento/recuperação do agressor, 
determino, ainda: 

c) submissão do agressor ao atendimento na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social - SEMUDES pelo período de 3 (três) 
meses, devendo dirigir-se ao órgão, em cinco dias, à rua XXX, n. XXX (X 
andar, Diretoria de Proteção Especial), próximo ao XXXX, bairro XXXX, 
município XXXX, telefones: XXXX e XXXX.  

Expeça-se com urgência, mandado de intimação do 
Indiciado e da vítima através do Oficial de Justiça de Plantão, advertindo-se 
o indiciado de o eventual descumprimento poderá acarretar a decretação de 
prisão pelo art. 313, III, do CPP (crime que envolve violência doméstica e 
familiar cometida contra a mulher). 

No mandado de intimação da vítima deve constar que, 
caso tenha interesse, ela poderá se dirigir à SEMUDES (rua XXXX, n. XX, 
Xº andar, Diretoria de Proteção Especial), próximo ao XXXXX, Bairro 
XXXXX, município XXXX, telefones XXXX ou XXXX, porquanto naquela 
unidade há grupos de atendimento às vítimas, os quais ela poderá 
participar. 

Oficie-se à SEMUDES, fornecendo-lhe endereço e telefone 
do indiciado, e ordenando que informe a frequência dele ao final do período. 
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Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público (LMP, art. 
22, S 1º). 

Transcorrido o lapso de 30 diais, certifique-se e dê-se vista ao 
Ministério Público. 

 
[Nome do município], [dia], [mês] de [ano]. 

 
[Nome da juíza] 

Juíza Substituta Vitalícia 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

Lei n. 11.419/2006, art. 1º , S 2º, III, a” 
Fonte: Arquivos do CREAS – Decisão/Carlos (adaptado de acordo com TCLE. 
Marcações em negritos são do próprio documento). 

  
O gênero Decisão é parte de uma esfera de atividades mais 

desenvolvida (BAKHTIN, 2003), sendo, portanto, um gênero 
secundário (BAKHTIN, 2003). Nesse caso, possui um estilo bastante 
fixo. Conforme os 13 exemplares analisados, sua textualização beira à 
cópia entre exemplares, (ou consiste em formato pronto), ao qual são 
acrescentadas ou substituídas apenas as informações que especificam 
cada um dos casos de que dá conta (nome próprio dos envolvidos, 
número dos autos, circunstâncias do caso, datas etc.). 

Os interlocutores diretos desse gênero são os operadores do Direto 
(juiz, oficial de justiça, promotores do Ministério público) e os indiretos 
são os evolvidos no caso em juízo e também, no contexto desta 
pesquisa, as/os profissionais da Semudes, para as/os quais é enviada 
uma cópia da Decisão. Essa diferenciação entre interlocutores/as 
diretos/as e indiretos/as é também figurada no fato de a decisão judicial 
chegar para esses/as últimos/as por meio de outros gêneros: a Intimação, 
por meio de Mandado, e o Ofício, que são, então, dirigidos 
especialmente para as partes do processo e para as/os profissionais da 
Semudes, respectivamente. 

No que tange à tipificação temática, o gênero Decisão é a 
explicitação do julgamento, no sentido lato do termo, acerca de uma 
questão ao longo do processo97. Nesse caso, tal questão é o tema desse 
gênero. Especificamente sobre os exemplares analisados nesta pesquisa, 
todos dão conta do pedido de medida protetiva requerido pela mulher 
que fora agredida, sendo este, então, seu tema. 

                                                           
97 Não se trata de uma sentença final acerca, por exemplo, da causa principal do 
processo, mas de questões que aparecem como outros litígios entre as partes 
durante o processo da causa principal. 
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Em termos de estrutura estilístico-composicional, ainda, as Decisões 
assumem a forma apresentada no excerto acima, ou seja, i) cabeçalhos 
com apresentação da instituição, dos dados do processo e dos 
envolvidos; ii) titulação do gênero, que aponta para seu tema98 
(Decisão); iii) especificação do tema e do ato jurídico (Cuido de 
requerimento de Medidas Protetivas [...]); iv) relato dos fatos que 
motivaram a questão a ser decidida (A vítima relata que [...]); v) decisão 
sobre a questão (Analisando detidamente o feito, penso que o pleito deve 
ser deferido.); vi) justificação da decisão (As medidas protetivas 
requeridas merecem imediato respaldo judicial, mesmo porque [...]); 
vii) especificação, com ou sem fundamentação, acerca do decidido (Ante 
o exposto, defiro o pedido de medidas protetivas de urgência, 
especificamente: [...]); viii) ordenamentos (Expeça-se com urgência, 
mandado [...] Dê-se ciência desta decisão [...] Oficie-se à SEMUDES 
[...] No mandado de intimação da vítima deve constar que [...]); ix) data 
e identificação da/o juíza/juiz que assina. 

Sendo um elo na cadeia de gêneros, a Decisão responde o gênero 
que a antecede (e que a gerou), ou seja, aquele por meio do qual se fez o 
pedido de medida protetiva. Isso também aparece na retomada que a 
juíza faz do relato do caso, que é, por sua vez, retirado do gênero que 
desencadeou a Decisão (O Boletim de ocorrência – BO, por exemplo.). 
Numa relação dialógica de sucessão, Mandado e Ofício aparecem na 
Decisão como ordens judiciais, veja-se a escolha pelo estilo imperativo 
([...] Expeça-se com urgência, mandado de intimação do indiciado e 
da vítima [...] Oficie-se à SEMUDES [...]). 

As ações das práticas jurídicas sobre a prática do grupo 
socioeducativo se constituem já desde a Decisão, quando se menciona o 
grupo, definindo-o a partir de um horizonte axiológico específico, 
marcado pela ordem discursiva dessa esfera. Nesse caso, o grupo 
aparece no momento da especificação das medidas, quando – após 
deferi-las – a juíza as elenca, sendo o grupo, portanto – nesse contexto – 

                                                           
98 Em dois exemplares do mesmo gênero apareceu a expressão: “Vistos, etc.” 
em lugar do termo “Decisão”, embora se trate de textos do mesmo gênero, já 
que mantêm as regularidades temáticas e composicionais, servindo ainda aos 
mesmos propósitos. A expressão: “Vistos, etc.” , segundo Manuais da área, diz 
respeito ao tradicionalismo da esfera, e substitui toda uma expressão formulaica 
que introduzia a decisão do magistrado (“Vistos e bem examinados estes autos 
de ação penal em que figura como autor...”). De qualquer forma, a titulação 
“Vistos, etc.” ainda aponta para a apresentação de uma decisão após o 
julgamento do/a juiz/a. 
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uma medida protetiva de urgência, uma ordem judicial. Textualmente, 
isso é marcado por meio da i) qualificação das medidas “como” 
protetivas de urgência, seguida de sua ii) especificação por meio dos 
dois pontos ([...] defiro como medidas protetivas de urgência, 
especificamente: [...]) e ii) pelo estilo de apresentação das ações 
impostas, ou seja, por meio de uma listagem (“a”, “b” e “c”), que 
implica uma valoração equivalente desses itens – todos como medidas 
protetivas. 

Estritamente, no item “c” (Conf. quadro acima), que apresenta o 
grupo como uma dessas ações, a juíza nomeia essa prática como 
“atendimento” ([...] submissão do agressor ao atendimento na 
Secretaria [...]). Além disso, utiliza todo um parágrafo para 
fundamentar essa medida, o que não faz com as medidas anteriores99 
(Além disso, com fundamento no artigo 22, S1º, art. 23, caput, [Art 35], 
todos da Lei 11.340/06, e considerando a parceira existente entre esta 
Vara e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semudes), 
no qual o objetivo é o atendimento/recuperação do agressor, determino, 
ainda [...]). Nesse caso, o “atendimento” ao qual a Justiça submete o 
sujeito tem como objetivo, na visão jurídica, a “recuperação do 
agressor”. 

Essa compreensão acerca do encaminhamento ao grupo não nasce 
do gênero Decisão, como uma criação da juíza que o assina, mas é 
trazida da Lei 11.340/2006, conforme a comparação entre os textos no 
quadro 15 (adiante) permite perceber.  

Nesse caso, há na Decisão a ratificação do texto legal, por meio da 
concretização da lei, cuja aprovação é fruto de debates e lutas sociais 
mais amplas, conforme discutido no capítulo 5. No entanto, conforme 
afirma Bourdieu (1989, p. 222), “o juiz ao invés de ser sempre um 
simples executante que deduzisse da lei as conclusões diretamente 
aplicáveis ao caso particular, dispõe antes de uma parte de autonomia”. 
Nesse caso, não se trata de mera “aplicação”, houve uma escolha pelo 
deferimento das medidas e pela inclusão do encaminhamento ao grupo 
dentre as medidas imputadas, apontando que o Judiciário tem 
reconhecido a necessidade de outras formas de lidar com o problema 
que não a mera punição por meio do encarceramento do homem 
enquanto parte envolvida num caso criminal. Além disso, em níveis 

                                                           
99 Isso ocorreu após haver inúmeras ações de advogados desses sujeitos 
tentando interpor a medida com a alegação de se tratar de uma condenação sem 
julgamento, o que demonstra a luta social na qual o sistema jurídico também 
está imerso, não sendo, portanto neutro em suas opções.  
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macrossociais, o deferimento do judiciário a uma reivindicação da 
mulher enquanto sujeito de direito aponta para pontos de deslocamentos 
sociais numa estrutura de dominação masculina (BOURDIEU, 2010). 
 

Quadro 15 – Relações dialógicas entre os gêneros Decisão e Lei (11.340/2006) 
Texto da Decisão Texto da LEI 11.340/2006 

 
Além disso, com fundamento no 
artigo 22, §1º, art. 23, caput, [Art. 
35] todos da Lei 11.340/06, e 
considerando a parceira existente 
entre esta Vara e a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social (Semudes), no qual o 
objetivo é o 
atendimento/recuperação do 
agressor, determino, ainda: c) 
submissão do agressor ao 
atendimento na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social - SEMEDES pelo período 
de 3 (três) meses, devendo 
dirigir-se ao órgão, em cinco 
dias, à rua XXX, n. XXX (X 
andar, Diretoria de Proteção 
Especial), próximo ao XXXX, 
bairro XXXX, município XXXX, 
telefones: XXXX e XXXX 
 

 
§ 1º As medidas referidas neste 
artigo não impedem a aplicação de 
outras previstas na legislação em 
vigor, sempre que a segurança da 
ofendida ou as circunstâncias o 
exigirem, devendo a providência 
ser comunicada ao Ministério 
Público.  (Art 22, §1º) 
 
Art. 23. Poderá o juiz, quando 
necessário, sem prejuízo de outras 
medidas: (Art. 23, caput) 
 
Nos casos de violência doméstica 
contra a mulher, o juiz poderá 
determinar o comparecimento 
obrigatório do agressor a 
programas de recuperação e 
reeducação.  

(Art. 35) 

Fonte: elaboração da autora (grifo meu). 
 
Assim, também, o deferimento mostra que, de fato, a Justiça 

atendeu à mulher, o que já se apresenta como um grande avanço, haja 
vista que a chegada do caso às mãos da Justiça e seu deferimento em 
favor da mulher se diferenciam das decisões à época da Lei 9099/93, por 
exemplo, conforme discutido no capítulo anterior. No entanto, esses 
avanços não recaem sobre a compreensão acerca do grupo, como 
demonstram as escolhas discursivas, quando este é nomeado de 
“recuperação”, por exemplo, e seu alvo a ser “recuperado”, de 
“agressor”, não “acusado” ou pelo “nome próprio” do sujeito, por 
exemplo. 
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A reenunciação legal e os sentidos que a lei faz emergir ao longo de 
uma cadeia de gêneros apontam para a necessidade de problematização 
dessas escolhas discursivas, dessas formas de conceber a problemática 
da dominação masculina via violência (MEDRADO, 2009). Em 
primeiro lugar, entender o grupo como sendo “recuperação” pressupõe 
que, em algum momento de sua vida, esse sujeito “se perdeu”, cometeu 
uma ação específica que o fez declinar de seu “caminho de bom 
cidadão”, devendo, então, ser “recuperado”, trazido de volta ao que é 
entendido como correto, escamoteando a natureza estrutural da 
dominação masculina, conforme apontei no capítulo 2. Além disso, 
legitima o papel do Estado enquanto aquele que pode “atender e 
recuperar” esse sujeito, dissimulando o papel agentivo deste último na 
questão sob escrutínio. 

Ademais, a ideia de que a violência seria um episódio isolado da 
relação entre os envolvidos é potencialmente negativa, uma vez que 
dissimula a recorrência dos casos de violência contra a mulher, sua 
naturalização, habitualidade e inscrição na cultura e nas formas da 
masculinidade hegemônica (BOURDIEU, 2010; CONNELL, 2003; 
CONNEL; MESSERSCHMIDT, 2013; WELZER-LANG, 2001). Note-
se que no próprio relato da ocorrência em pauta ([...] alegou que já foi 
agredida várias outras vezes durante a relação [...]) essa recorrência é 
marcada. Portanto, legitimar esse sentido é legitimar que, salvo esse 
episódio que gerou a denúncia, a violência cotidiana que as mulheres e 
outros homens sofrem numa estrutura de dominação masculina não 
existe, não sendo, portanto, um problema que envolve toda a sociedade. 
Ainda, a despeito da recorrência enfatizada pela mulher (já foi agredida 
várias outras vezes), o verbo dicendi escolhido para reenunciá-la 
(alegou) remete semanticamente à dúvida sobre o relato, o que aponta 
para o distanciamento entre relator e discurso relatado. Esse mesmo 
discurso que naturaliza o crime de violência contra a mulher, 
concebendo-o (quando e se o reconhece) como “deslize” é sustentado 
por parte dos próprios homens autores de violência. Durante as sessões, 
ele foi recorrente na voz desses sujeitos, principalmente quando eles 
iniciam sua participação no grupo, conforme mostram os excertos 
abaixo. 
 
(01) 
Meu nome é Ivan, tenho 43 anos [...] e::: tamo aí... tô aqui por causa 
de::: °besteira ° ... °besteira° se tivesse pensado não tava aqui. °Isso que 
aconteceu°. (Ivan_S06L15-19) 
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(02) 
Meu nome é Anderson, tenho 24 anos, trabalho numa danceteria ali na::: 
((incompreensível)) danceteria da ((nome do lugar)) ali  e::: primeira vez 
que tô participando, tenho três meses pra cumprir, também por:: 
°besteira° ((incompreensível)). (Anderson_S06L33-37) 
 
(03) 
Meu nome é Marcos, moro no ((nome de bairro)), trabalho como 
motorista, tô aqui como todo mundo fala, besteira ((risos)) né?  
(Marcos_S06L70-2) 
 

Essas falas surgiram durante a apresentação de si em uma das 
sessões, embora tenham aparecido também em outras, e ilustram o 
quanto o episódio de violência que motivou a ação judicial é tornado 
sem importância, algo menor em toda a narrativa de vida (até então) 
desses sujeitos, sendo que, muitas vezes, sua denúncia é entendida como 
desnecessária, injusta, como uma ação incoerente da mulher, que 
“entendeu errado o fato”, apontando para a naturalização da violência, 
conforme os excertos abaixo. 

 
(04) 
Meu nome é Arthur, trabalho numa transportadora de noite... tô aqui, 
simplesmente porque minha ex-mulher me meteu uma me... uma 
medida... como é que é...?  [...] Protetiva. Sem mais, sem menos... mas 
vou dizer o quê? Inocente ninguém é, alguma culpa a gente vai ter, uma 
palavra, um, num calor duma discussão, tu vai se atravessar uma palavra 
que a pessoa vai entender errado. (Arthur_S07L113-120) 
 
(05) 
Eu digo pra ti, cara, eu fui casado trinta anos eu... eu até nem sei por que 
que eu tô a::: ainda eu não cheguei nos detalhe porque que eu tô aqui... 
(Carlos_S10L1044-1046) 

 
Assim, diferente de “recuperar” uma narrativa do “bom cidadão”, 

do “bom marido”, é urgente a identificação e desconstrução de toda uma 
estrutura de dominação masculina, escancarando o caráter habitual dessa 
prática e sua inscrição nas práticas que, inclusive, transcendem a esfera 
“privada” e alcançam as formas mais insidiosas de violência tanto contra 
a mulher quanto contra aqueles que não se encaixem num modelo 
hegemônico de masculinidade (BOURDIEU, 2010; HAROCHE, 2013; 
VIRGILI, 2013). Portanto, não se trata de “redimir” de um “deslize”, 
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muitas vezes sequer reconhecido pelos homens que cometeram esses 
atos e/ou posto em dúvida pela Justiça, mas de reconfigurar a própria 
forma de ser e de se relacionar, de conceber o mundo. 

Afinal, a questão é: se, como demonstram os estudos acerca do tema 
e o próprio relato dessa Decisão, a violência doméstica contra a mulher 
é uma prática naturalizada e instituída como aspecto que constitui a 
masculinidade hegemônica (WELZER-LANG, 2001), não haveria na 
história do sujeito esse lugar/momento anterior de não violência para o 
qual a “recuperação” o faria voltar. Tornar esse tipo de violência um 
crime imputável é aspecto positivo nessa empreitada, já que atende as 
reivindicações por equidade e acesso à justiça travadas ao longo de anos, 
conforme discuti no capítulo anterior. Mais importe ainda é que esses 
sujeitos percebam esses atos enquanto crimes, enquanto atitudes 
inconcebíveis. Mas tudo isso não é possível sem uma transformação na 
forma de conceber as relações e os próprios sujeitos, ressignificá-los, no 
âmbito das diversas esferas de atividade. 

Articulado ao esvaziamento do fato para o que o termo 
“recuperação” aponta (entendendo-o como “deslize”, embora digno de 
uma resposta jurídica), o termo usado para designar as pessoas 
envolvidas na situação de violência aponta também para sentidos que 
pouco contribuem para a transformação dessas relações e os modos 
como os sujeitos se constituem nelas. Isso se dá, sobretudo por meio das 
concepções de mundo encapsuladas nas nomeações: “vítima” e 
“agressor” a partir das quais esses sujeitos são discursivizados. 

Diferente de todas as designações usadas ao longo da Decisão, nas 
quais o homem é colocado em posições jurídicas e que semanticamente 
remetem a ações pontuais, conforme implica a escolha do particípio 
(representado, investigado, indiciado), o trecho em que se faz referência 
ao grupo e em que se retoma a Lei Maria da Penha o designa como 
“agressor”. Nesse caso, a escolha pelo nominativo resulta ao sujeito 
designado o sentido de eternização e, dado que a escolha incorpora ao 
nome a ação cometida pelo sujeito, porque dela deriva 
(agredir/agressão/agressor), discursivamente o eterniza nessa posição. 

Conforme explica Virgili (2013, p. 84), ecoando Welzer-Lang 
(1991), essa concepção carrega o risco de, na ponta de outro extremo 
(entre o deslize de “bons homens comuns” e o feito de um “monstro 
incomum”), conceber esses sujeitos enquanto essencialmente 
“monstros”, “loucos” e cair no mito do “homem violento”, entendido 
como uma exceção no corpo social. Esse tipo de acabamento da 
realidade, aliás, retira da mulher a possibilidade de se revoltar, uma vez 
que a coloca diante da “irracionalidade” de um “monstro”, contra cuja 
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“natureza” não haveria argumentos e a quem caberia somente a 
exclusão, o extermínio. 

Diferente fato ocorre com a escolha do termo “autor”, também 
utilizado na Decisão (A vítima relata que viveu em união estável com o 
autor por aproximadamente X anos [...]), em que, embora se utilize o 
mesmo recurso da nomeação (um substantivo,) não se incorpora ao 
termo a ação efetuada pelo sujeito, ou seja, esse substantivo não deriva 
da ação (agredir/agressor). Nesse caso, embora ainda se impute ao 
homem a ação da violência, isso é feito de modo que a ação não esteja 
incorporada enquanto aspecto constitutivo do agente, o que é figurado 
pela formalização em separado desses seres (autor = sujeito; de 
violência = ação nominalizada). Dessa forma, ele não é eternalizado 
nessa posição. 

De maneira semelhante, o discurso que concebe a mulher enquanto 
“vítima”, em oposição ao “agressor”, eterniza-a na posição passiva, de 
subjulgo, conforme já apontam outras discussões (GREGORI, 1989; 
CHAUÍ, 1985). Veja-se que o par opositivo de “agressor”, 
linguisticamente falando, seria “agredida” (como em: 
ofensa/ofensor/a/ofendido/a) e, no entanto, esse termo é inexistente nas 
escolhas estilísticas dos gêneros dessa cadeia. Note-se que o termo não 
apareceu em nenhum dos documentos analisados, ao passo que 
“agressor” apareceu em grande parte deles. 

Além do termo “vítima”, a mulher apareceu designada também 
pelos termos: “representante” e “ofendida”. Este último, também 
mantém a mulher numa posição passiva, de quem sofre uma ação. No 
entanto, diferente o caso de “vítima”, se comparado com “agressor”, 
uma vez que essa ação não é tomada como eterna e/ou aspecto 
intrínseco da designada. Já o termo “representante” é o único em que a 
mulher aparece em uma posição de agente nesse gênero. Nesse caso, é 
ela quem demanda da Justiça uma ação. Nesse lugar ela assume uma 
posição agentiva na esfera jurídica, sendo que é justamente um 
momento do exemplar em que se colocam claramente o lugar que os 
envolvidos ocupam na interação mediada por esse gênero em específico, 
ou seja, a Decisão (ele/representado/paciente e ela/representante/agente). 

Nesse contexto, essa heterogeneidade de nomeações para os 
envolvidos pode ser explicada ainda porque tais nomeações estão sendo 
realizadas a partir do enquadramento desses sujeitos em diferentes 
momentos da rede de práticas sociais que estão reenunciadas nesse 
gênero. Assim, a “vítima” aparece quando a mulher é referenciada no 
trecho de relato do episódio de violência, bem como no trecho em que se 
imputa a condenação do homem às medidas judiciais. Nesse caso, 
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respondendo à tradição da esfera jurídica, segundo a qual, num processo 
criminal se enquadram as partes em posições opostas, sendo que 
comumente a parte que sofre a ação do crime é nomeada “vítima”. 
Nesses casos o que motiva a escolha é a posição da mulher no episódio 
de violência e a posição dela para a justiça a partir desse episódio. Há, 
portanto, diferentes cronotopos atuando nas escolhas estilísticas desse 
gênero. Entre todas as designações de todos os envolvidos, “vítima” foi 
a que mais apareceu nas Decisões (28,36% das nomeações). 

 
Tabela 2 - Designações utilizadas no gênero Decisão para os envolvidos na 
situação de violência denunciada100 

Designação Número de 
ocorrências 

% 

Vítima 97 28,36257 

Representado 53 15,49708 

Indiciado 33 9,649123 

Nome próprio do homem 29 8,479532 

Agressor 29 8,479532 

Nome próprio da mulher 22 6,432749 

Investigado 20 5,847953 

Ofendida 19 5,555556 

Representante 11 3,216374 

Requerido 6 1,754386 

Autor 6 1,754386 

Ex-companheiro 5 1,461988 

O casal 4 1,169591 

Requerente 2 0,584795 

Ex-casal 2 0,584795 

Réu 1 0,292398 

Ofensor 1 0,292398 

                                                           
100 Foram excluídos dessa contagem os elementos de referenciação gramaticais 
(pronomes pessoais, possessivos etc.). Além disso, não constam da contagem os 
designativos de duas outras pessoas que figuram em uma das Decisões como 
alvo da violência, ou seja, um homem e uma mulher que foram agredidos por 
seu filho. Nesse caso, a designação não contabilizada foi de “pais”. 

 (continua) 
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O pai 1 0,292398 

Acusado  1 0,292398 

TOTAL 342 100 
Fonte: elaboração da autora. 

 
Já o termo “representante” aparece somente no cabeçalho e, nesse 

caso, ele é motivado pela escolha também a partir do papel da mulher na 
Justiça, mas em relação à ação de requerer a medida protetiva, conforme 
apontado acima. Aliás, além do termo “representante”, o termo 
“requerente” também foi usado nesse trecho do documento, sendo que 
ambos aparecem somente nesse trecho, em todos os 13 exemplares de 
Decisões analisados. A dinâmica das escolhas para nomeação a partir 
tanto da prática que esteja sendo realizada por meio do gênero Decisão 
quanto das diferentes práticas reenunciadas mostra que a prática da 
decisão “está localizada dentro de uma rede de relacionamentos com 
outras práticas e essas relações ‘externas’ determinam sua constituição 
‘interna’” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 22). 

Vejamos, então, como o grupo e seus envolvidos aparecem nos 
gêneros que sucedem o gênero Decisão, quais sejam, o Mandado de 
Intimação e o Ofício, e cujos interlocutores diretos do Judiciário são i) 
os envolvidos na situação de violência e ii) as/os profissionais do 
CREAS. 
 
 
6.2 O GRUPO E SEUS PARTICIPANTES NOS GÊNEROS OFÍCIO E 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 
 
O gênero Ofício é um meio de correspondência entre diferentes 

instituições, sendo “utilizado para comunicações entre diferentes órgãos, 
entre um órgão e uma pessoa ou entre autoridades” (BRASIL, 2016, p. 
203). Já o Mandado de Intimação é um gênero específico da esfera 
Judiciária, cujos interlocutores – no caso dos exemplares analisados – 
são o juiz e o oficial de justiça. Por meio desse gênero, o juiz realiza a 
prática de ordenar que o operador de Direito (oficial de justiça) intime 
o/a(s) envolvidos/a(s) no caso judicial a cumprir(em) as medidas 
impostas na Decisão. 

Ao todo, foram analisados 19 Ofícios e 10 Mandados de intimação. 
Dentre os 19 exemplares de Ofício constantes no arquivo do CREAS, 14 
são do Judiciário para a Semudes, 10 dos quais encaminham ao grupo os 
homens que foram alvo de medida judicial e 04 solicitam o relatório de 
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frequência desses participantes. Além disso, constam nos arquivos 05 
ofícios da Semudes ao Judiciário, informando a frequência desses 
sujeitos. Quanto aos Mandados de intimação, todos os 10 são do 
Judiciário intimando o homem autor de violência a cumprir as medidas 
protetivas imputadas na decisão.101 

Tanto os Ofícios quanto os Mandados de Intimação cumprem 
ordens impostas no gênero Decisão, conforme apontado na seção 
anterior. Essa relação dialógica externa no âmbito das práticas é 
marcada pela dimensão das ações materiais de enviar o Ofício102 (com 
uma cópia da Decisão) à Semudes e ir até a residência dos envolvidos 
no caso e intimá-los pessoalmente, mas também na textualização dos 
enunciados em pauta, constituindo, assim, também o dialogismo interno, 
na dimensão discursiva da prática. 

Internamente, há referência recorrente à Decisão, seja de modo 
direto, quando o Ofício e o Mandado apontam para ela (a referenciam 
diretamente), embora não explicitem seu conteúdo (Conf. excertos 06 e 
07) ou de modo indireto livre103, quando há a retomada do conteúdo 
temático da Decisão, especificamente da dimensão que ordena o 
cumprimento das medidas protetivas, sem, contudo, referenciá-la (Conf. 
excertos 08 e 09). 

 
(06) 
Cumpre-se encaminhar decisão exarada nos autos acima descritos, para 
providências cabíveis.  

 (Arquivo institucional do CREAS/trecho do documento Ofício/Pereira 
– grifo meu) 

 
 
 
 

                                                           
101 Nesse caso, trata-se de cópias desses documentos. Essas cópias, algumas 
vezes são enviadas pelo Judiciário, junto do Ofício e da copia da Decisão, 
outras vezes são trazidas pelos próprios participantes quando se apresentam no 
CREAS. Motivo pelo qual não há a mesma quantidade de documentos para 
cada um dos participantes. 
102 Esse envio ocorre por e-mail, outro gênero dessa cadeia. 
103 Segundo Volochinov (2014, p. 151), “Nas línguas modernas, certas variantes 
do discurso indireto, em particular o indireto livre, têm uma tendência inerente a 
transferir a enunciação citada domínio da construção linguística ao plano 
temático, de conteúdo”. 
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(07) 
[...] MANDA que o Senhor Oficial de Justiça EFETUE A INTIMAÇÃO 
da(s) pessoa(s) a seguir relacionada(s) para que tome(m) ciência das 
Medidas protetivas concedidas, conforme cópia anexa  

(Arquivo institucional do CREAS/trecho do documento Mandado de 
Intimação/Carlos, grifo nosso) 

 
(08) 
Cumpre-se informar a Vossa Senhoria que foi determinado ao agressor 
[...], residente na rua [...], fone [...], para que compareça perante essa 
Secretaria a fim de ser atendido, pelo prazo de 03 meses e, findo o 
prazo, deverá ser comunicado a este juízo a frequência de seu 
comparecimento.  

(Arquivo institucional do CREAS/trecho do documento Ofício/Arthur.) 
 

(09) 
 [...] MANDA que o Senhor Oficial de Justiça EFETUE A 
INTIMAÇÃO da(s) pessoa(s) a seguir relacionada(s) para que tome 
ciência das Medidas Protetivas impostas, inclusive o afastamento do lar. 
[em linha nova o texto prossegue:] 2.1 no afastamento do ofensor do lar 
comum; 2.2 na proibição de o investigado se aproximar da ofendida e 
seus familiares, devendo desta e deles manter distância mínima de 100 
metros; 2.3 na proibição de com ela manter contato, sendo que tais 
providências ora determinadas têm o prazo de 30 (trinta) dias, podendo 
ser prorrogadas nas formas da lei. 3. a submissão do agressor ao 
atendimento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMUDES pelo período de 3(três) meses, devendo dirigir-se ao órgão, 
em cinco dias, à rua ....telefone XXX. [...] 

(Arquivo institucional do CREAS/trecho do documento Mandado de 
Intimação/Anderson) 

 
Outro aspecto da estruturação estilístico-composicional, 

especificamente do Ofício, que o une, nessa cadeia, ao gênero Decisão é 
o modo como ocorre a apresentação do assunto, parte típica desse 
enunciado relativamente estável (BRASIL, 2016). Conforme é possível 
perceber pelas figuras a seguir, o modo de apresentar o assunto é 
semelhante ao estilo usado na identificação das informações nucleares 
nos diversos outros gêneros que compõem o sistema do processo penal, 
como a Decisão, e não como sugere, por exemplo, o Manual de Redação 
do Superior Tribunal Federal (BRASIL, 2016).  
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Figura 3 - Modelo de Ofício segundo o Manual do STF 

 
Fonte: elaboração da autora. 
 
Figura 4 – Modelo de Ofício segundo exemplar que compõe os dados 

 
Fonte: elaboração da autora. 

 

(...) 

(...) 
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Figura 5 - – Modelo de Decisão segundo exemplar que compõe os dados 

 
Fonte: elaboração da autora. 

 
Nesse caso, uma listagem de informações (natureza da ação, nome 

da representante, do representado, do/a juiz/juíza e do/da analista 
jurídico/a) sobre o processo do qual derivou o ofício é que consta no 
lugar em que geralmente aparece a apresentação do assunto, “listagem” 
semelhante às que constam em outros gêneros do processo e que facilita 
aos operadores do direito o trato com os documentos nas práticas 
cotidianas dessa esfera. 

Da mesma forma que as características temáticas e estruturais de 
outros gêneros da esfera jurídica determinam o Ofício e o Mandado de 
intimação, também os discursos dessas práticas específicas 
sobredeterminam em grande medida os discursos acerca da prática do 
grupo e de seus envolvidos. No que tange à representação da prática do 
grupo, é possível afirmar que tanto o Ofício quanto o Mandado mantêm 
o mesmo discurso de “medida protetiva” da Decisão, uma vez que é 
justamente esse o teor desses dois gêneros: informar que houve uma 
decisão (frequentar o grupo) e que esta deve ser cumprida (Mandado). 

Nesse caso, todas as nomeações que aparecem nesses gêneros para 
o grupo e seus envolvidos retomam as mesmas utilizadas na Decisão. 
Assim, os envolvidos são apresentados como “representante” e 
“representado”, trazendo para cá todas as implicações discursivas desses 
termos, conforme os discutimos no contexto da Decisão, acima. Apenas 
no caso do Mandado é que há outras nomeações para os envolvidos 
além de “representante” e “representado” (Conf. Tabela 4). Excetuando 
a nomeação de “destinatário”, presente no Mandado devido a uma 

 

(...) 
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restrição estilístico-composicional do próprio gênero, as nomeações dos 
envolvidos não diferem das utilizadas nas Decisões. 

 
Tabela 3 - Designações utilizada no gênero Mandado de Intimação para os 
envolvidos na situação de violência denunciada 

Designação 
Número de 
ocorrências % 

Nome próprio do homem 18 24 
Representado 10 13,3333333 
Destinatário 10 13,3333333 

Nome próprio da mulher 7 9,33333333 
Vítima 7 9,33333333 

Representante (mulher) 6 8 
Agressor 4 5,33333333 
Ofendida 3 4 
Indiciado 3 4 

Réu 3 4 
Investigado 2 2,66666667 

Ofensor 1 1,33333333 

Autor (do mandado/ referência 
à mulher) 

1 
1,33333333 

Total 75 100 
Fonte: elaboração da autora. 

 
O grupo, por sua vez, é nomeado como “atendimento”, sendo que 

este, porque articulado com a Decisão, remete ao “atendimento para 
recuperação/reeducação”, nomeações usadas na Lei 11340/2006. Em um 
único documento – um Ofício – o grupo foi nomeado de maneira 
diferente, conforme o trecho abaixo. 
 
(10) 
Cumpre-se informar a Vossa Senhoria que foi determinado ao réu [...], 
residente na rua [...], sua apresentação, nessa Secretaria, para tratamento, 
no período de 03 meses. Findo o prazo, deverá ser informada a 
frequência do acusado. 

(Arquivo institucional do CREAS - trecho do documento Ofício – 
Lucas) 
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Neste, utilizou-se o termo “tratamento” para designar o objetivo do 
encaminhamento, embora se tratasse do grupo socioeducativo. Tal 
discrepância aponta para as especificidades dos casos focalizadas 
pelos/as juízes/as. Conforme informações de Silvia, facilitadora do 
grupo, o senhor encaminhado por esse Ofício é dependente de álcool, 
tendo, inclusive procurado o CREAS sob efeito visível dessa substância. 
Embora a Semudes, para quem são enviados os Ofícios, seja também 
um órgão encaminhador, ou seja, pode encaminhar o sujeito para 
tratamento em outras instâncias públicas cuja abordagem é voltada para 
casos de dependência de álcool, o encaminhamento ao grupo em lugar 
de a tais instâncias demonstra uma determinada compreensão tanto 
acerca do grupo quanto acerca da situação de violência contra a mulher.  

Assim, o grupo é visto como um ambiente terapêutico, de 
intervenção clínica e a situação de violência como resultado de 
problema específico, qual seja, o alcoolismo. Sentidos que não 
correspondem nem com os previstos na Lei 11340/2006 e com as 
discussões acerca do tema (Conf. VIRGILI, 2013). Aliás, tais discussões 
têm, na verdade, apontado que, se há uma relação entre álcool e 
violência contra mulher, esta diz respeito à intensificação da violência 
pela presença da bebida, mas não que a bebida seja a causa motivadora e 
justificável para a ocorrência desse tipo de violência. Nas palavras de 
Virgili (2013, p. 92), “os discursos a propósito do álcool são 
ambivalentes: denunciando o homem embriagado e alcoolizado, eles 
retiram dele uma parte da responsabilidade, atribuindo as causas da 
violência à miséria e à doença”. 

Atrelar a ocorrência de violência ao uso de substâncias psicoativas é 
uma forma presente nos discursos de muitos homens, e também de 
muitas mulheres, conforme mostrou a pesquisa de Scardueli (2015), de 
justificar a ação dos autores e livrá-los da responsabilidade (como 
sujeitos cônscios de suas ações) sobre o fato. Embora a situação de 
dependência não possa ser ignorada enquanto aspecto complexificador 
nas relações sociais, a compreensão da situação da violência não pode 
ser limitada a esse aspecto. Além disso, o próprio abuso de álcool pode 
ser entendido como um meio de estabelecer e sustentar uma 
masculinidade viril entre alguns grupos de homens (VIRGILI, 2013), 
conforme ilustra a fala de Ivan, abaixo: 
 
(11) 
Eu comecei a beber... por::: livre e espontânea vontade... lógico, via ele 
((seu avô)) tomá cerveja em casa, via ele tomá cerveja no bar... pra mim 
aquilo era coisa de homem, entende? Sentado no bar e tomando 
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cerveja... mas aí quando tava em dezesseis, dezessete ano, eu sentava na 
mesa com meu vô e ia tomá cerveja com ele...  

(Ivan_S08L416-421) 
 
Além de estar atrelado à medida protetiva de urgência, conforme 

discutido até aqui, o grupo entra na cadeia dialógica dessa rede de 
práticas também como pena restritiva imposta ao final de um processo 
criminal. Nesse caso, o documento em que esse tipo de encaminhamento 
aparece nos arquivos acessados é o Termo de audiência admonitória 
(TAA), cuja cópia é encaminhada à Semudes juntamente com o Ofício, 
de modo semelhante ao processo de encaminhamento das Decisões 
relativas às medidas protetivas. 

Neste caso, o TAA é a documentação da Audiência admonitória, na 
qual se faz a leitura da sentença final e também a suspensão da pena de 
privação de liberdade sob a condição de cumprimento de outras ordens 
dadas pelo/a juiz/juíza ao condenado. Figura, neste gênero, como autor 
do processo, o Ministério Público e, apesar de se tratar de uma decisão 
do/a juiz/juíza, o termo é assinado pelo/a chefe/a de cartório. Ao todo, 
há 02 casos de encaminhamento desse tipo ao grupo, portanto, foram 
analisados 02 desses termos. 

O gênero TAA também se relaciona externa e internamente com os 
outros enunciados relativamente estáveis dessa cadeia, semelhantemente 
aos analisados até aqui. Isso é claro pelo fato de também tratar do 
julgamento de uma ação enquadrada pela Lei como sendo crime. Além 
disso, a estrutura estilístico-composicional do gênero se assemelha com 
a dos outros dessa esfera, como no caso da apresentação do cabeçalho 
com as informações processuais, por exemplo, além de todo o léxico 
típico (réu, pena, privativa, audiência etc.), do caráter fixo do texto, 
conforme demonstram as construções que mantém a adequação de 
concordância a qualquer caso ([...] ao réu(ré), tendo este(a) feito a 
promessa formal de cumprir a(s) pena(s) restritiva(s) imposta(s) [...]), 
da identificação da instituição jurídica etc. 

Quanto às designações do grupo e dos envolvidos, não há menção à 
mulher como agente que iniciou o processo. Nesse caso, quem aparece 
nesse lugar é o Ministério Público, uma vez que ele é quem, nos casos 
analisados, formalizara a denúncia. Já o homem autor de violência 
aparece designado pelo nome próprio (3 ocorrências) e pelos termos 
“réu” (2 ocorrências); “acusado” (2 ocorrências); “parte” (1 ocorrência) 
e “apenado” (1 ocorrência). Todos os termos, excetuando o nome 
próprio, portanto, designam a posição desse sujeito estritamente na 
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esfera jurídica, sendo colocado este agora ao final do processo (nos 
casos de “apenado”, “réu”). 

Quanto à prática do grupo, esta aparece designada como “benefício” 
e também como “pena restritiva”, conforme o trecho a seguir: 
 
(12) 
Aberta a audiência, foi realizada a leitura da sentença que concedeu o 
benefício ao réu(ré), tendo este(a) feito a promessa formal de cumprir 
a(s) pena(s) restritiva(s) imposta(s), sob pena de conversão dela(s) em 
privativa de liberdade [linha em branco] PENA(S) RESTRITIVA(S) 
IMPOSTA(S) (X) Frequência, pelo prazo de 06 (seis) meses - já que os 
encontros são apenas quinzenais - às palestras ministradas na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social - SEMUDES, devendo o acusado 
procurar tal órgão, em 05 (cinco) dias úteis, na Rua xxxxx, n. xxx (Xo 
andar, Diretoria de Proteção Especial - próximo ao xxxxxx), Bairro 
xxxxxx, xxxxxxx, tel. (xx) xxxx-xxxx ou xxxxxxxx (A/C Roberto ou 
XXXXX). 

 
(Arquivo institucional do CREAS/trecho do documento Termo de 

audiência admonitória/Ivan, grifo meu) 
 

A ação de suspender a pena restritiva de liberdade é prevista no 
Código Penal brasileiro, que dedica todo seu Capítulo IV104 (artigos 77 a 
82) ao assunto. Segundo a legislação, esse benefício, conhecido como 
Sursis, é concedido aos sujeitos que atenderem algumas condições, 
como não ter sido condenado a mais de dois anos, não ser reincidente 
em crime doloso, entre outras. O encaminhamento ao grupo como 
condição para a suspensão da prisão é previsto pelo artigo 79 (A 
sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a 
suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do 
condenado.). 

Nesse caso, o grupo não é especificado como benefício na 
Legislação, embora seja previsto por ela, mas no TAA. Designar o 
grupo como “pena” e ao mesmo tempo “benefício” aponta para as 
contradições inerentes à complexidade da chegada dos casos de 
violência contra mulher ao sistema jurídico e, mais ainda, quando 
pensado em relação ao sistema penitenciário. Se por um lado, 

                                                           
104 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm> último acesso: 23 jan. 2017. 
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“beneficiar” o homem autor de violência pode envolver sentidos de 
impunidade, a partir de uma visada das lutas feministas pela resposta 
judicial aos casos de violência; por outro lado, imputar a pena de 
restrição de liberdade nos casos em que cabe o recurso de sursis, 
inserindo o condenado em um sistema penitenciário centralmente 
punitivista, não garante o fim da violência contra a mulher. Em verdade, 
conforme apontam Sorj e Montero (1985), integrantes do Centro de 
Defesa da Mulher, de Belo Horizonte, 

 
Não está evidentemente em nosso papel defender 
punições mais severas para maridos quando se 
está consciente da função da justiça numa 
sociedade como a nossa e da lógica da violência 
que organiza o sistema carcerário. Mas, por outro 
lado, é preciso produzir mecanismos para que a 
vida das mulheres que nos procuram não passe a 
correr riscos mais sérios. Parece-nos evidente que 
o amedrontamento dos maridos pela via policial 
não é compatível com a nossa atuação nem com 
os fins que nos propomos. (SORJ; MONTERO, 
1985, p. 106). 

 
Nesse sentido, conforme explicam Leite e Lopes (2013, p. 30), 

 
a prisão deve ser aplicada somente quando há 
risco à segurança e integridade da mulher, além de 
estar evidente que nenhuma das outras medidas 
disponibilizadas pela lei serão suficientes para 
conter o agressor. Esse cuidado para que não se 
faça uso indiscriminado da prisão está em acordo 
com o ordenamento jurídico brasileiro e, assim, 
deveria ser relativamente a todo o sistema penal, 
apesar da forte tendência ao aprisionamento. 

 
Diante do exposto até aqui, é possível perceber que as relações 

dialógicas na cadeia de gêneros da qual participa a sessão de grupo 
socioeducativo, notadamente no percurso que envolve os gêneros da 
esfera judiciária, ocorrem tanto num nível externo quanto interno e 
implicam certas definições tanto da prática de grupo quanto dos 
envolvidos nessas práticas. Aos envolvidos, estão recorrentemente 
legitimadas as posições de vítima/representante e 
agressor/autor/representado. À prática do grupo, é imputado o sentido 
tanto de cumprimento de ordem judicial quanto de atendimento para 
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recuperação do sujeito e, ainda, nos casos sentença final, a designação 
de “benefício” e “pena restritiva”. 

Tais discursos deságuam, por sua vez, na esfera da Assistência 
Social, tendo esta já suas “próprias” designações tanto para o grupo 
quanto para os envolvidos na situação de violência, uma vez que, 
inclusive, o grupo é uma prática que nasce justamente nessa esfera. 
Vejamos então, a designação da prática do grupo e dos envolvidos nos 
gêneros que circundam a sessão de grupo, nessa cadeia. 

 
6.3  O GRUPO E SEUS PARTICIPANTES NOS GÊNEROS 
DISCURSIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 
Conforme discuti na seção anterior, na esfera jurídica, a prática do 

grupo é concebida como sendo uma ordem judicial e os envolvidos são 
sujeitos jurídicos sobre os quais a lei age e para os quais a lei e todo 
aparato jurídico cria ou legitima determinadas posições (representado, 
representante, acusado, agressor, vítima etc.). Na esfera da Assistência 
Social, embora esta também seja vista enquanto uma instituição 
moderna, cujas práticas são em grande medida dispositivos de controle, 
o grupo não é visto como uma ordem judicial, mas como uma prática de 
assistência. Nesse caso, os sujeitos que ingressam nessa esfera são 
concebidos, em princípio, como aqueles que demandam algum tipo de 
assistência (educativa, psicológica, financeira etc.) do Estado. 

Nos gêneros que compõem a esfera da Assistência Social aparece, 
por exemplo, apenas uma única vez a nomeação “medida judicial” para 
se referir à prática do grupo, e isto ocorre em resposta a uma demanda 
do Judiciário (resposta a um ofício), conforme trecho a seguir: 

 
(13) 
[...] FINALIDADE informar À 3a Vara Criminal da Comarca de XXXX 
sobre o cumprimento integral da medida judicial de participação do 
usuário acima citado, pelo período de seis meses (12 encontros), no 
Grupo de Homens do Serviço de Proteção e atendimento Especializado 
a Família e Indivíduos - PAEFI. 

(Arquivo institucional do CREAS - trecho do documento Relatório – 
Beto, grifo meu) 
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Em todos os outros gêneros dessa esfera, dentre os documentos 
analisados,105 do arquivo, o grupo socioeducativo é referido 54 vezes, 
sendo que as três nomeações mais usadas são “Grupo de homem” (27), 
“Grupo socioeducativo de homens” (08) e “Atendimento(s)” (06). Além 
disso, embora haja muitos participantes encaminhados 
compulsoriamente, o tom assumido pelo CREAS para tratar dessa 
participação não é de obrigatoriedade, mas de espontaneidade. Essa 
postura mostrou-se evidente ao longo das sessões do grupo, conforme 
ilustra a alteração do gênero que serve para informar aos participantes as 
datas das sessões. Consoante às figuras abaixo, o “Lembrete” passou a 
ser “Convite” e, neste, o “Grupo de Homens” passou a ser “Grupo de 
Gêneros”. 

 
Figura 6 – Gênero “Lembrete” 

 
Fonte: Exemplar produzido pelo CREAS e coletado durante trabalho de 
campo em junho de 2016. 

                                                           
105 No total, foram analisados 17 Fichas de Atendimento, 19 Planos de 
Acompanhamento Familiar, 3 Ofícios, 4 Relatórios, 2 Fichas de evolução. 
Todos gêneros da Assistência Social. 
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Figura 7 – Gênero “Convite” 

 
Fonte: Exemplar produzido pelo CREAS e coletado durante trabalho de campo 
em fevereiro de 2017. 

 
Essa mudança aponta para a abertura nas discussões que constituem 

o grupo, sobretudo porque a temática de gênero social foi ao longo do 
tempo ocupando maior destaque do que o foco no homem (enquanto 
sujeito instituído a priori das práticas), conforme mostra, aliás, uma 
comparação entre as temáticas planejadas e, de fato, trabalhadas (Conf. 
Capítulo 4). Essas mudanças apontam também para a reflexividade 
institucional (GIDDENS, 2002), derivada em grande medida do diálogo 
entre os facilitadores e os discursos que têm estado nas discussões 
acadêmicas. Veja-se que essas mudanças ocorreram durante o ingresso 
dos facilitadores em uma disciplina na UFSC que discute políticas de 
intervenção com homens autores de violência, a partir substancialmente 
de teorias dos gêneros sociais e não de papéis ou vertentes essencialistas 
como a nomeação “homens” pode parecer indicar. 

Nesse sentido, a linguagem é usada como tecnologia discursiva na 
construção dessa abertura, desse engajamento, uma vez que, em termos 
de orientação ao interlocutor, o “lembrete” remete a algo obrigatório 
enquanto o “convite”, a algo espontâneo. Assim, convidar os 
participantes é um meio de colocá-los discursivamente numa posição de 
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escolha (aceitar ou não o convite), embora a negativa ao convite não 
seja possível aos casos de encaminhamento compulsório. 

A linguagem enquanto tecnologia a serviço das relações de poder, 
nesse caso, está ao mesmo tempo servindo ao poder institucional, 
porque simula uma relação mais democrática (Conf. FAIRCLOUGH, 
2001) entre a instituição e os participantes, mantendo, porém, uma 
relação hierárquica (figurada pelo controle desses sujeitos), mas também 
(considerando amplamente as redes de práticas) está a serviço de uma 
prática de resistência, instituída no diálogo das sessões do grupo, diante 
da estrutura de dominação masculina. 

Essa contradição é inerente à linguagem, aos discursos enquanto 
“elementos táticos que operam no campo de relações de forças” 
(FOUCAULT apud FAIRCLOUGH, 2001, p. 86), uma vez que, as 
palavras, conforme afirma Bakhtin (2003, p. 290), “não pertencem a 
ninguém, em si mesma nada valorizam”. Elas são “signo neutro”, 
podendo “preencher qualquer espécie de função ideológica específica” 
(VOLOCHINOV, 2014, p. 37). Aqui, esse aspecto de tecnologização e 
reinvestimento axiológico parece alcançar não só o aspecto discursivo, 
mas a dimensão da própria prática (a partir de sua dimensão discursiva, 
via enunciados tipificados). Assim, a própria prática guarda a 
contradição e, portanto, a possibilidade de funcionar tanto para manter 
certas relações de dominação quanto para resisti-las e também resistir, 
por meio dessa, a outras práticas de dominação. 

Nessa mesma cadeia de gêneros, há enunciados que estabelecem 
mais explicitamente uma relação de controle dos sujeitos, via 
organização das práticas institucionais. Nesse sentido, o Plano de 
acompanhamento familiar, enquanto gênero, tem por objetivo o registro 
dos usuários do sistema de assistência pública e de seu histórico de 
atendimentos. Esse documento serve para o controle das ações públicas 
em relação à pessoa atendida, como: o acesso a diferentes tipos de 
políticas públicas (Bolsa família, cartão alimentação, atendimento 
psicológico etc.), por quanto tempo, a estruturação de sua família, o 
atendimento a outros membros da família etc. 

Em resumo, embora mantenha aproximações com a esfera jurídica 
no sentido de que, assim como aquela, também controla e submete via 
registros os sujeitos que ali interagem, a perspectiva acerca do grupo e, 
consequentemente, acerca dos sujeitos que dele participam é diferente 
na Assistência Social: tais sujeitos saem da posição de alvo da justiça 
enquanto agentes criminais e entram na posição de pessoas assistidas 
(ao invés de condenadas) pelo Estado. Nesse caso, ao invés de serem 
designados como “condenado”, “réu” ou “agressor”, por exemplo, o são 



226 

 

como “usuário” dos serviços públicos (11 de 74 referenciações), 
conforme consta nos documentos106 dessa esfera. 

Aliás, mais do que essa designação, o modo mais usado para se 
referir aos participantes é seu nome próprio (63 de 74 referenciações), 
opção menos carregada ideologicamente no sentido de não fechá-los em 
designações específicas. Além disso, a imputação ao grupo dos sentidos 
construídos pelo Judiciário é recorrentemente combatida pelos 
facilitadores (Não tem o objetivo de punir - excerto 14). Na verdade, o 
grupo é discursivizado por esses e por muitos dos participantes como 
sendo um lugar de apoio (possibilitar pra que as pessoas consigam... 
qualificar a vida, né – excerto 14), espaço de diálogo (excerto 15), de 
reflexividade (excerto 16), conforme excertos a seguir. 

 
(14) 
  

 
(Vários_S10L71-89) 

 
 
 
 

                                                           
106 Na contagem dos termos designativos, foram considerados os: Plano de 
Acompanhamento Familiar, Ficha de atendimento, Ofício, Relatório, E-mail e 
Ficha de evolução. 
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(15) 

 

 
(Vários_Caféencerramento_S07L3113-3128) 

 
(16) 
Chega em casa, cê vai falar alguma coisa já ((tom ascendente, levanta o 
dedo indicador em riste próximo da própria cabeça)) “Opa”, né? [..] 
entendeu? [...] Já cria um pontinho lá de interrogação óh. [...] Daí já vai 
pensar duas vezes.  

(Marcos_S07L163-173) 
 

No excerto 14, Silvia e Roberto comentam com os participantes 
sobre outros trabalhos com homens autores de violência que ocorrem 
em outros lugares do país e que são dirigidos pelo sistema judiciário. 
Nesse caso, eles ressaltam a diferença na abordagem dessas esferas, 
aspecto que é confirmado pelas falas dos próprios participantes. O 
Judiciário é compreendido como intimidador (linha 76), constrangedor 
(linha 75), como a instituição que tem o poder e o objetivo de punir 
(linhas 82, 88). Já a Assistência Social objetiva fazer com que os 
próprios sujeitos ajam sobre si mesmos no sentido de mudarem as 
práticas condenadas socialmente (nesse caso, a prática de violência 
contra a mulher). Isso é discursivizado como “possibilitar que as pessoas 
consigam qualificar a vida” (linha 87-88). 
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Já o excerto 15 ilustra o modo como o grupo se constitui num lugar 
alternativo de diálogo sobre assuntos107 que não se discutem em lugares 
que esses sujeitos geralmente frequentam (os bares, nesse caso). Assim, 
a sugestão de Ilma de que o “papo” continue entre os homens em outros 
contextos, típicos da socialização masculina (linhas 3117-3119), é 
refutada pelos participantes sob a explicação de que nesses lugares (o 
bar) não se fala daquilo (linhas 3121; 3123), mas de outros assuntos, 
típicos do “mundo masculino” e daquele contexto108 (cachaça, briga e 
futebol – linhas 3124-3126). Tal fato ilustra como o gênero social 
funciona enquanto estrutura que alimenta as relações sociais (SCOTT, 
1989; WELZER-LANG, 2001), designando o que cada um pode e/ou 
deve dizer, para quem e em que contexto. Nesse caso, o grupo age sobre 
essa estruturação quando coloca como assuntos possíveis aos homens 
aquilo que tradicionalmente não o é, embora ainda o faça num lugar que 
lugar toma isso mesmo como objetivo central. Nesse trecho é possível 
perceber também os embates entre masculinidades, ou seja, práticas que 
poderiam ou não entrar no rol daquelas entendidas como práticas 
masculinas. Isso posto, há “o esporte, a briga e a bebida” (masculinidade 
hegemônica) e “a conversa acerca de questões da intimidade” 
(masculinidade subalterna, ou contra-hegemônica). 

Em outras palavras, as práticas hegemônicas implicam ao homem a 
constante fuga da intimidade, entendida aqui como sendo “acima de 
tudo uma questão de comunicação emocional, com os outros e consigo 
mesmo” (GIDDENS, 1993, p. 146), o que é ilustrado pelas falas de 
Arthur (Aí tu [...] tem que se esconder – linha 3128; Pro homem chorar 
ele tem que ir pro banheiro... – Arthur_S07L1677). No entanto, o grupo 
se constitui a esses homens como lócus de diálogo e, consequentemente, 
de ressignificação de si a partir dessas questões. 

Por fim, o excerto 16 ilustra como o que é discutido no grupo 
reverbera em situações do contexto familiar. Nesse caso, Marcos afirma 
que depois de discutir no grupo, coloca em dúvida aquilo que 
comumente falaria no contexto doméstico, de modo que o grupo serve 
também como lugar de desnaturalização de práticas, discursos e 
masculinidades. 

                                                           
107 O que estava sendo discutido ao final da sessão em que ocorrera esse excerto 
era principalmente a divisão (des)igual do trabalho doméstico e o modo de 
educação das filhas no que tange à sexualidade. 
108 Veja-se que o trabalho de Gastaldo, “‘Fala, Cachaça!’ Futebol e 
sociabilidade masculina em bares”, aponta para o fato de o bar ser um local de 
homossociabilidade marcado justamente por esses temas (GASTALDO, 2006). 
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Além dos enunciados acima, as diferenças entre as práticas judiciais 
e assistenciais são marcadas também quando o CREAS possibilita o 
cumprimento da medida de maneira mais estendida, ou seja, em tempo 
maior do que o necessário para cumprir o número de sessões relativas ao 
período determinado judicialmente109, conforme demonstra o caso de 
Beto, por exemplo (Conf. discussão do Quadro 9, no capítulo 4, seção 
4.3). 

Embora haja diferenças bastante marcadas entre os sentidos 
atribuídos aos sujeitos e à prática de grupo no âmbito de cada uma das 
esferas acima discutidas (Judiciário e Assistência social), as tensões 
entre esses sentidos emergem de modo recorrente durante as sessões do 
grupo, quando, por exemplo, os sentidos de uma esfera são levados à ou 
respondidos a partir de outra. É sobre isso que tratarei na seção seguinte. 

 
6.4  REENUNCIAÇÃO DA REDE DE PRÁTICAS NA SESSÃO DO 
GRUPO: RESPONDENDO AO JUDICIÁRIO 

 
Conforme explica Bakhtin (2003, p. 299),  
 

Cada enunciado isolado é um elo na cadeia de 
comunicação discursiva. Ele tem limites precisos, 
determinados pela alternância de sujeitos dos 
discursos (dos falantes), mas no âmbito desses 
limites o enunciado, como mônada de Leibniz, 
reflete o processo do discurso, os enunciados do 
outro, e antes de tudo os elos precedentes da 
cadeia (às vezes os mais imediatos, e vez por 
outra até os muitos distantes – os campos da 
comunicação cultural). 

 
Considerando essa natureza dialógica, no âmbito das sessões do 

grupo emergem diferentes reenunciações, de diferentes ordens 
discursivas. No entanto, a análise dos dados permitiu verificar nas 
sessões a recorrência do diálogo com esferas específicas: i) algumas 
mais próximas no que tange à rede de práticas acima apresentada 

                                                           
109 Haja vista que se agissem a partir de uma interpretação rigorosa da lei, diante 
das primeiras faltas considerariam descumprimento de medida, imputando a 
prisão dos participantes. 
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(Familiar, Policial, Judiciária) e outras aparentemente mais distantes na 
cadeia de gêneros (Midiática, Religiosa e Trabalhista110).  

Cada uma dessas instâncias, a partir de práticas nas quais esses 
sujeitos que as enunciam estão/estiveram engajados, aparece de modos 
diferentes para atender projetos de dizer heterogêneos no âmbito da 
sessão do grupo, sendo também moldadas pelo contexto imediato da 
interação, que diz respeito à esfera da Assistência Social. Nesse caso, 
por exemplo, esse diálogo apareceu a partir i) do planejamento da 
sessão, quando os facilitadores reenunciam gêneros de outra esfera para 
pautar as atividades do dia, conforme mostra o quadro 16, abaixo, e ii) 
do desenrolar da sessão, quando os participantes e facilitadores trazem 
os discursos de outras esferas para sustentar seu projeto de dizer frente 
ao que esteja sendo discutido no grupo e/ou respondem aos discursos 
das esferas que estão, na rede de prática, mais diretamente relacionadas 
ao grupo. 

 
Quadro 16 – Gêneros reenunciados como desencadeadores do debate nas 
sessões 

Sessão Gênero Esfera de produção 
01 Clichês Cotidiana 
02 Designação Cotidiana 
03 Documentário Mídia111 
04 Campanha institucional (slides e 

vídeos) 
Relatos de situações cotidianas 

Mídia/ONG 
Cotidiana 

05 Questionário Médica  
06 Código legal (Lei 11.340/2006) Judiciária 
07 Revistas Mídia 

                                                           
110 Entenda-se “Trabalhista” aqui como sendo as instituições de produção onde 
atuam esses sujeitos enquanto empregados, patrões etc. 
111 Bonini (mímeo) tem problematizado a categorização de mídia dada a uma 
ampla gama de gêneros, uma vez que, argumenta o autor, o termo corre o risco 
de se dissipar. Diante disso, ele sugere, por exemplo, especificações a partir da 
esfera de produção desses diversos gêneros (publicitária, arte audiovisual, 
jornalismo etc.). Apesar concordar com o estudioso, mantive a nomeação de 
“mídia” a fim de dar conta dos gêneros que alcançam um público amplo e cujo 
processo de veiculação (distribuição e consumo) se pauta naquilo que 
Thompson (1998) teoriza como sendo típico dos “meios de comunicação de 
massa”. Em outras palavras, um processo marcado por “interações quase-
mediadas”, que pressupõem uma relação assimétrica entre “produtores” e 
“consumidores” e se estendem a um contexto amplo de circulação (temporal e 
espacialmente). 

(continua) 
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Cartaz Escola 
08 Documentário Mídia/ONG 
09 Documentário 

Questionário 
Mídia/ONG 
Escola 

10 Notícia Mídia 
13 Filme Mídia 
14 Vídeo (youtube) Mídia 

Fonte: elaboração da autora. 
 
Considerando as limitações de espaço e o fato de que os discursos 

dessas diferentes esferas serão retomados nas discussões dos capítulos 
seguintes desta tese, focalizo a análise em tela sobre uma das esferas 
recorrentemente reenunciada durante as sessões, qual seja, a esfera 
judiciária. 

Os dados apontam que o judiciário aparece reenunciado na sessão 
tanto por meio do planejamento dos facilitadores, quando esses trazem, 
por exemplo, a Lei 11.340/2006 como tema a ser discutido (Conf. 
sessão 06), quanto por meio do encaixamento de assuntos que remetem 
a essa esfera durante a discussão na sessão, principalmente a Lei Maria 
da Penha e as decisões judiciais sobre os crimes de violência contra a 
mulher. Nesses casos, as diferentes concepções acerca do grupo e dos 
sujeitos que dele participam, por exemplo, derivadas dos diferentes 
discursos que compõem essa rede de práticas, reverberam na prática do 
grupo, e emergem no interior da sessão, de diversas formas. 

Duas dessas formas ilustram esses sentidos e o modo como eles se 
relacionam com um modelo hegemônico de masculinidade, conforme o 
discutido no capítulo 2: i) as diferentes valorações dadas à prática pelos 
participantes a depender do tipo encaminhamento (enquanto os que 
cumprem medida compulsória valoram negativamente, os outros 
valoram positivamente o grupo) (conf. 6.4.1. e 6.4.3) e ii) as diferentes 
valorações da violência em relação à ação da lei (A punição me ensina a 
não violentar, mas não porque a violência é ruim, e sim porque a lei 
funciona e pode me  punir) (conf. 6.4.2 e 6.4.4). Em todos esses casos, 
há embates sobre os modelos de masculinidade possíveis e 
(des)valorizados a partir da avaliação da prática do grupo e da ação 
violenta que motivou o encaminhamento. Vejamos isso a partir dos 
excertos a seguir. 
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6.4.1 “[...] mas o meu erro não justifica o dos outros” 
 
Entre grande parte dos que estão no grupo de modo compulsório, há 

a recorrente queixa acerca da exigência de participação e há também 
uma frequência limitada ao tempo determinado pela Justiça, conforme 
apresentado no capítulo 4. Já entre os que estão de modo espontâneo, há 
uma frequência maior (conf. Quadro 9, no capítulo 4, seção 4.3), uma 
adesão mais significativa e um discurso de valoração positiva do grupo e 
dos “modelos” de masculinidades valoradas pelas facilitadoras e 
facilitador, inclusive frente ao posicionamento dos que chegam via 
medida judicial. 

A disposição contrária ao grupo por parte daqueles que são 
encaminhados de modo compulsório pode ser compreendida pelos 
discursos que esses sujeitos constroem acerca dessa prática, 
transportando da esfera do Judiciário para a esfera da Assistência social 
os sentidos de “pena”, “punição”. Assim, segundo os discursos dos 
participantes encaminhados por medida judicial, a participação no grupo 
consiste em uma pena112 acerca de um crime que, segundo eles, não 
teriam cometido (pelo menos não do modo como a mulher o denunciara 
ou como o/a juiz/a o havia interpretado). Esse posicionamento é 
recorrente tanto entre os que são encaminhados por medida protetiva (15 
de 19 casos encaminhados via Judiciário) quanto por execução de pena 
(02 de 19 casos encaminhados via Judiciário) (conf. Quadro 9, capítulo 
4, seção 4.3), sendo que, neste último caso, tal interpretação se justifica 
de modo ainda mais direto. 

Assim, a resposta desses sujeitos é, em sua maioria, de oposição à 
medida, demonstrando seu posicionamento de não responsabilidade 
sobre o ato cometido. Isso fica nítido principalmente nas primeiras 
sessões do grupo, como já apontaram outros estudos acerca desse tipo 
de prática (BORTOLI, 2013; PRATES, 2013). Nesse momento, esses 

                                                           
112 Essa compreensão do grupo como “punição” é marcada, por exemplo, no 
âmbito das práticas que circundam o grupo, como quando advogados desses 
homens tentam impugnar o encaminhamento, alegando se tratar de uma 
imputação de pena antes do processo julgado. Esse fato ocorreu na cidade, 
segundo informou o facilitador Roberto. No entanto a maioria dos pedidos foi 
indeferida pelo juiz responsável. (Conforme notas de campo, em 07/06/17). 
Além disso, é marcada também quando Álvaro diz ser alvo de piadas dos 
amigos do trabalho por ter que frequentar o grupo. Segundo ele, seus amigos 
dizem “‘tu não tá indo pra ir ser preso não?’ então eles falavam isso, eles gozam 
da cara da gente” (Conf. Álvaro_S10_L1935-1937). 
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sujeitos apresentam um horizonte axiológico negativo acerca da medida 
judicial, seu discurso é saturado de críticas por meio das quais se 
constroem enquanto, principalmente, bons trabalhadores injustiçados, 
conforme excerto a seguir: 

 
(17) 

 

 
(Vários_S10L1871-1891) 

 
No excerto acima, Carlos, que foi encaminhado por medida 

protetiva de urgência e está em sua primeira sessão, expressa seu 
descontentamento diante da imputação judicial. Ele faz isso explicitando 
o quanto obedecer tal medida e estar no grupo pode trazer implicações 
negativas para sua vida profissional. Nesse caso, segundo ele, mesmo 
estando ausente de seu campo de trabalho, teria que responder pelo que 
ocorre lá, uma vez que supervisiona outros funcionários (linhas 1872 e 
1877). 

Ao fazer isso, Carlos constrói uma autoidentidade positiva, uma vez 
que a vincula ao ethos de trabalhador responsável, articulada em grande 
medida a um modelo de masculinidade que se tornou hegemônico desde 
a modernidade (GIDDENS, 1993; NOLASCO, 1993; MISKOLCI, 
2012; BESSE, 1999). Além disso, inscreve-se nesse modelo que 
(re)constrói os aspectos de heroísmo e coragem (BOURDIEU, 2010), de 
quem pode “batê no peito e assinar” (linha 1879). 
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Se por um lado, Carlos se torna responsável ao sustentar essa 
identidade, por outro lado é esse mesmo processo que discursivamente o 
distancia da responsabilidade pelo fato que motivou seu 
encaminhamento ao grupo, sendo também sua forma de contestar essa 
ação judicial, de respondê-la, apontando para a contradição que haveria 
entre o “bom homem trabalhador”, “civilizado” (MISKOLCI, 2012; 
VIRGILI, 2013) e o “homem violento”, “criminoso”, discursivizado 
pelo cumprimento da medida. Veja-se que ele opera com os dois polos 
discursivos apontados no capítulo 6 que estão presentes também nos 
documentos judiciais, ou seja, o “bom homem que cometeu um deslize” 
e o “monstro violento”, embora no caso de Carlos não haja (até o 
momento desse excerto) o reconhecimento explícito do “deslize”. 

É, então, contra justamente essa posição axiológica, sustentada por 
Carlos, que eu me oponho no excerto em pauta, imputando a ele, e não 
ao juiz que o encaminhou, a responsabilidade de ele estar no grupo e de, 
indiretamente, prejudicar seu próprio trabalho (linha 1882). Nesse caso, 
há a legitimação da ação da esfera jurídica e, com ela, vem todo o 
discurso acerca de Carlos, principalmente o teor criminal de seu feito. 
Entendido como “deslize” ou não, Carlos havia cometido um crime. 

Isso é construído de modo bastante modalizado, a partir de um 
movimento discursivo de simulação dos sujeitos aos quais se imputa 
responsabilidade. Assim, pelo uso de nominais (a gente/outro), que 
simulam os referentes indicialmente sustentados no contexto imediato 
da interação, é que se marcam as posições de Carlos e do juiz. Em outras 
palavras, uso o significado genérico de “a gente” e “outro” para 
modalizar uma crítica dirigida a um interlocutor diante do qual estou, 
face a face. A despeito do caráter eufêmico, a crítica ao discurso de 
hombridade de Carlos traz à tona o que motivou seu encaminhamento ao 
grupo e põe em xeque o ethos positivo construído por ele. 

Essa ação é, então, reconhecida e respondida por Ilma e Álvaro. A 
primeira convergindo com meu posicionamento e o segundo divergindo 
de mim e se aproximando de Carlos. Entre os enunciados das linhas 
1885 e 1891 a tensão entre esses posicionamentos é maior, o que pode 
ser percebido pela sobreposição das falas, desencadeando-se em 
movimentos de aproximação e distanciamento de posições axiológicas 
específicas acerca da ação judicial, mas também da própria identidade 
desses sujeitos. 

Álvaro e Ivan, numa atitude típica de camaradagem masculina e 
manutenção da estima diante dos outros homens que ali estão 
compartilhando com ele e com Carlos a mesma posição discursiva 
(estão cumprindo medida judicial), sustentam o discurso de inadequação 
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da medida imputada. Álvaro e Ivan não negam que tenham feito algo 
para receber a medida judicial (Não, a gente fez, mas também... [...] 
Não, mas meu erro não justifica...), mas buscam argumentos para a não 
imputação da medida, conforme uso da adversativa (linhas 1885, 1891). 

Ilma e eu reiteramos, então, nos enunciados das linhas 1886 e 1887, 
aquilo que já havia sido enunciado no início, apontando para a não 
validade do discurso de inadequação da medida imputada. Legitimamos, 
então, a ação judicial e, indiretamente, todo o discurso que esta implica 
aos participantes.  Nesse caso, a resposta de Álvaro e Ivan não se dá ao 
que dissemos explicitamente, mas ao nosso posicionamento axiológico 
diante de Carlos. Em poucas palavras: legitimando a ação judicial, 
afirmamos indiretamente que Carlos estava tentando se 
desresponsabilizar pelo ato que cometera. Nesse caso, a resposta de 
Álvaro parece apontar para um entendimento específico acerca de uma 
implicação discursiva diante dos outros homens derivada de nossa 
afirmação, qual seja, a de que ele estaria sendo covarde em não assumir 
seus atos, aspecto que iria de encontro à coragem expressada em “batê 
no peito e assinar”, ou seja, se responsabilizar por algo, conforme a 
havia enunciado Carlos. Isso, portanto, entraria em conflito com o 
modelo hegemônico de masculinidade no qual esses sujeitos estão se 
inscrevendo discursivamente, do “bom trabalhador corajoso”. 

Além disso, é imprescindível considerar os interlocutores que estão 
na sala e o fato de que, segundo Bourdieu, o princípio de certas formas 
de coragem encontra-se – paradoxalmente – no medo de perder a estima 
e a consideração do grupo (BOURDIEU, 2010, p. 66). Nesse caso, a 
ênfase de Álvaro em afirmar sua coragem – e de todos os seus colegas 
homens – de “não fugir da raia” (linha 1890) responde aos enunciados 
anteriores no intuito de sustentar esse aspecto do modelo hegemônico de 
masculinidade – a coragem – já apontada por Carlos. Isso se dá tanto 
com relação às mulheres que estão ali (Ilma, Silvia e eu), com quem 
diretamente dialogam, mas principalmente diante de outros homens que 
participam da sessão. A “coragem” é afirmada por Álvaro tanto pelo 
reconhecimento de que faz algo (Não, a gente fez, mas... – linha 1885) 
quanto, e principalmente, pela afirmação de que estaria enfrentando as 
consequências disso (a gente não tá fugindo da raia – linha 1890). 

No que tange à responsabilidade sobre o feito que motivou o 
encaminhamento, no entanto, sua afirmação é paradoxal. Veja-se que 
Álvaro afirma e ao mesmo tempo nega a responsabilização pelo crime 
(ou a de uma identidade de “criminoso”) o que vem sendo tensamente 
negociado ao longo da sessão na medida em que se discursivizam (e 
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legitimam) as práticas tanto da esfera judiciária (decisão judicial) quanto 
da esfera doméstica (o episódio de violência). 

Se a manutenção da masculinidade hegemônica demanda a 
manutenção da estima e consideração dos outros homens (BOURDIEU, 
2010; WELZER-LANG, 2001), como negociar o paradoxo entre o bom 
cidadão/não criminoso e o macho/criminoso? Esse conflito é acentuado 
se considerarmos ainda que as facilitadoras, o facilitador e a 
pesquisadora que participam da interação buscam tensionar tais 
contradições na medida em que legitimam a valoração negativa dos atos 
violentos e constroem uma valoração negativa do padrão de 
masculinidade que sustenta tais atos como legítimos. 

O ponto de deslocamento maior, neste caso, parece ser a 
desvinculação entre aspectos que constituiriam um modelo de 
masculinidade (tanto a não violência e o trabalho quanto a dominação da 
mulher via violência de diversos tipos). O questionamento, nesse caso, 
como uma das características estilísticas da sessão de grupo enquanto 
gênero parece contribuir para a emergência desses pontos contraditórios 
no que tange às formas possíveis de masculinidade. Mais centralmente, 
as relações entre as diferentes ordens discursivas dessa rede de práticas 
fazem com que esses embates gerativos encontrem na sessão um lócus 
para sua existência. 

A resposta de Ivan (linha 1891), proferida ao mesmo tempo em que 
a de Álvaro, marca o modo como esses sujeitos manejam essas 
contradições. Ivan articula as duas posições axiológicas em embate até 
então: de um lado, que Carlos (por extensão todos o que estavam ali na 
mesma posição que ele, inclusive Ivan, que se inclui por meio do 
possessivo “meu erro”) havia de fato cometido um “erro” (parte da 
posição de Ilma e da minha posição) e, de outro lado, que o juiz também 
havia cometido um erro ao encaminhar Carlos ao grupo (posição de 
Carlos e Álvaro). Veja-se que, nesse caso, a escolha de nomear o crime 
como um “erro” dialoga com o modo de conceber a violência como um 
“deslize”, conforme discurso que integra também a esfera do judiciário 
(conf. discutido na seção 6.1). 

Note-se que Ivan articula esses horizontes axiológicos tecendo, 
como já mostrava Bakhtin, o seu próprio, que em última instância 
defende Carlos e os outros participantes que estão na mesma posição 
discursiva, cujo “erro não poderia justificar o erro do juiz”. Ivan, nesse 
caso, não apela para a construção de si enquanto bom trabalhador ou 
homem corajoso, como o faz Carlos em articulação com Álvaro, mas 
distancia-se da explicitação de um discurso de si, focalizando a atitude 
da Justiça, figurada pela ação do juiz. Nesse caso, ao mesmo tempo em 
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que responde essa ação também a valora. Ivan joga, portanto, com seu 
posicionamento enquanto alvo da justiça. 

Em termos discursivos, são nítidos os movimentos de aproximação 
e distanciamento de posições axiológicas distintas e movimentos de 
simulação e revelação/construção dos sujeitos sobre os quais tais 
valorações são imputadas (a gente/Carlos/eu e o outro/o juiz/outros). 
Nesse caso, os participantes negam o lugar imputado a eles pela ação da 
justiça e ratificado por mim e por Ilma, ou seja, o de que haveriam 
cometido algum crime, e isso desencadearia a identidade de 
“criminoso”. A forma de fazerem isso é legitimando uma identidade 
positiva de si, articulada com um aspecto do modelo hegemônico de 
masculinidade (trabalhador, no caso de Carlos e Álvaro) e “cidadão 
injustamente atingido pela Lei” (caso de Ivan), ainda que marcada pela 
tensão da que lhes é imputada quando são responsabilizados (autor de 
um crime). Além disso, também criticam o fato de estarem no grupo, 
negando o que motivou a medida (excerto 18) e trazendo ao discurso a 
obrigatoriedade de seu cumprimento (excertos 19 e 20): 
 
(18) 
Que uma coisa que eu não fiz é agredir ela... (Carlos_S10L2056) 
 
(19) 
E a gente só tamo nessa... na verdade todos os home tão aqui eles só tão 
aqui porque tem um juiz lá em cima que determinou uma ordem, né?  
(Álvaro_S10L1855-1857) 
 
(20) 
((...)) fazer o quê? Daí tamo aí de novo, daí o juiz boto essa medida aí e 
eu sou obrigado a vim... cumprir... não tem?... agora tem que vir, né, 
senão... xadrez de novo pra mim...  (Maicon_S07L563-566) 

 
A negação dos feitos por parte desses sujeitos se relaciona, em 

grande medida, não com a negação de que houve um episódio de 
conflito conjugal, mas com o não reconhecimento de seus atos, durante 
o manejo desse conflito, como atos de violência, de dominação. Seus 
discursos apontam para uma compreensão de violência restrita aos atos 
que deixam marcas no corpo. Desse modo, o que se coloca a esses 
sujeitos como problema não é a violência em si, mas o fato de terem 
sido alvos da lei, ou seja, o fato de seus atos serem considerado crimes, 
conforme é possível perceber a partir da discussão da próxima seção. 
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6.4.2 “Mais grave é a::: Lei” 
 

O excerto abaixo é parte de uma sessão em que se discutiam os 
tipos de violência a partir de um documentário intitulado “Precisamos 
falar com os homens?”113. Diante do questionamento dos facilitadores 
sobre que tipo de violência seria mais grave (se haveria violência mais 
grave), ao longo da interação, Álvaro, a quem foram imputadas medidas 
protetivas por três vezes, sendo esta sua segunda vez no grupo, responde 
que a violência mais grave é a física. As justificativas (a partir da linha 
605) que o participante dá para sua opinião apontam para como a ação 
punitiva da lei age sobre a compreensão da violência na voz de alguns 
desses homens. Neste caso, de um autor que é reincidente. Vejamos o 
trecho em questão. 
 
(21) 
 

 

 
 

(continua) 
 
 

                                                           
113 Esse documentário apresenta falas de diversos estudiosos e estudiosas de 
gênero social, sobretudo de masculinidades, apontando para o fato de que as 
categorias de gênero social (masculinidade e feminilidade, neste caso) são uma 
construção e precisam ser problematizadas, haja vista que os padrões 
hegemônicos de feminilidades e masculinidades imputam consequências 
negativas tanto para as mulheres quanto para os homens. 
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(Vários_S09L617-648) 

 
No excerto em pauta, ao ser questionado sobre que tipo de violência 

seria mais grave, Álvaro enfatiza ser a violência física (Só que pra lei a, 
a v... essa aqui física, ela esclarece tudo... S09L626-627 [...] mas a 
física, perante a sociedade e perante a lei, é a mais forte S09L637-639). 
Suas explicações focalizam a punição legal e social como um problema 
derivado da violência (machucou aqui... fez um, um boletim de 
ocorrência, um B.O. e acusou eu... tô quebrado... S09L631-633). Nesse 
caso, no entanto, ele coloca como problema a punição e não a violência 
em si, conforme eu comento logo na sequência da sessão (linhas 640-
643). 

Note-se que a explicação que o participante dá acerca de um 
possível episódio de violência coloca a denúncia em dúvida. Álvaro 
mescla uma situação em que teria agredido uma mulher e uma situação 
em que esta teria caído (Machuquei... ela vai lá ou ela caiu ali... – linha 
631 [...] o tapinha que ela caiu ela caiu ali [...] – linha 634). Veja-se que 
a explicação alternativa para o hematoma na mulher é uma queda, 
desculpa típica de mulheres agredidas e de homens que agridem, 
conforme ilustram as inúmeras campanhas contra a violência à mulher 
que retomam o senso comum. 

A articulação da agressão à queda é marcada sintaticamente por 
Álvaro, de modo que este coloca como preocupação provar que “o 
tapinha que ela caiu” foi, de fato, uma queda ([...] até eu provar que o 
tapinha que ela caiu ela caiu ali, acabou pra mim... – linhas 634-635). 
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Veja-se que o uso do diminutivo que eufemiza a agressão (tapinha) e a 
estrutura sintática truncada (tapinha que ela caiu ela caiu ali) apontam 
para o trabalho de simulação da agressão. O sujeito da oração “o tapinha 
que ela caiu” encapsula essa simulação (tapinha: substantivo + que ela 
caiu: subordinada adjetiva). O que significa “ela cair um tapinha que ela 
caiu”? Um tapa é uma agressão de alguém contra alguém, não um 
acontecimento fortuito como uma “queda”. Em resumo, o que é 
focalizado pelo participante aqui é punição como um problema, o que 
em nada parece fazê-lo desnaturalizar a violência, sendo esta, inclusive, 
negada pela simulação e deslegitimação da denúncia. Nesse caso, o que 
é grave não é a agressão, mas a lei – discurso sintetizado no enunciado 
último de Álvaro “Mais grave é a lei”. 

Se, por um lado, no entanto, a lei não parece surtir efeitos de 
ressignificação no discurso de Álvaro, por exemplo, há outros 
enunciados que apontam para efeitos da ação legal extremamente 
significativos do ponto de vista macrossociológico, sobretudo porque 
implicam a valoração das instituições e, a reboque, da legitimidade que 
estas dão à concepção da mulher enquanto sujeito de direitos (DEBERT; 
OLIVEIRA, 2007). Vejamos. 
  
6.4.3 “O que que a lei hoje, a:: (que) funciona? Realmente, é a 
Maria da Penha.” 

 
Conforme apontam Bourdieu (2010), Scott (1989) e outros 

estudiosos/as, a dominação masculina está inscrita também nas 
instituições. Tais instâncias contribuem em grande medida (embora não 
de modo determinístico) para a legitimação de modelos de 
masculinidade que, historicamente, violentam as mulheres (CONNELL, 
2003; BOURDIEU, 2010). Isso é claro quando crimes como o estupro, 
por exemplo, são desconsiderados com base em discursos sexistas 
(FIGUEIREDO, 2014) ou quando outras agressões são também 
invisibilizadas com base na culpabilização da mulher agredida 
(DEBERT; OLIVEIRA, 2007). 

Além disso, conforme discuti no capítulo 5, as instituições policiais 
e judiciárias, por exemplo, contribuíram historicamente para a 
invisibilidade e permanência da violência contra a mulher quando 
sequer recebiam as denúncias ou as desencorajavam (conforme 
discussão do capítulo 5). Diante disso, algumas mudanças institucionais, 
ainda que não suficientes, devem ser compreendidas como avanços na 
reconfiguração social. Nesse sentido, o excerto a seguir ilustra, na voz 
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de um participante do grupo, a legitimidade alcançada pela Lei Maria da 
Penha. 

 
(22) 
((...)) hoje é isso que tô aprendendo... entã::o em tudo para e... e quando 
cê::: o que que tá dando mais... o que que a lei hoje, a:: (que) funciona? 
Realmente, é a Maria da Penha. ...o casal, hoje é:: Maria da Penha. ((...)) 
(Robson_S14L1691-1695) 

 
Assim, embora se articule com a ideia de punição, a execução legal, 

a imputação da lei cria também um discurso de legitimidade do Poder 
Judiciário. Ao afirmar que a lei que funciona hoje é a Maria da Penha, 
Robson reconhece indiretamente as demandas das mulheres por 
respostas institucionais como legitimadas socialmente. Além disso, 
atrelada à medida protetiva, como é o caso da maioria dos 
encaminhamentos ao grupo, essa resposta judicial é vista como rápida, 
fazendo com que se transcenda, ao menos no nível discursivo e 
imediato, a questão da morosidade da justiça, que desencadeia quase 
sempre na prescrição processual (LEITE; LOPES, 2013, p. 24). 

Nesse sentido, é possível que o embate desencadeado pela 
possibilidade de ter que responder publica e judicialmente pelo ato de 
violência contra a mulher contribua para desnaturalizar essa prática, 
antes legitimada inclusive pela Justiça. Ou seja, o que num primeiro 
momento causa indignação por parte daqueles para os quais os efeitos 
dessa desnaturalização são vistos como negativos (já que envolvem 
desvalorização de sua identidade enquanto homens, vinculada ao 
domínio, muitas vezes por meio da violência) pode gerar também efeitos 
de legitimação da mulher enquanto sujeito de diretos, amparada por 
instituições legitimadas. 

O excerto acima fora enunciado por um participante que não foi 
encaminhado pela Justiça, mas pelo Centro de recuperação para 
dependentes químicos, o que mostra que, em alguma medida, a ação da 
Justiça sobre os outros homens que não necessariamente tenham sido 
alvos da lei assume um tom de exemplo da efetividade legal. A 
configuração composicional da sessão, nesse sentido, e, principalmente, 
as relações dialógicas na cadeia de gênero da qual a sessão é parte, 
contribuem para que heterogeneidades se manifestem  nessa prática 
social, de modo que, via diálogo entre diferentes horizontes axiológicos, 
haja ressignificações acerca das masculinidades e também da violência. 
O excerto analisado na próxima seção ilustra o teor desse encontro e o 
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modo como a valoração do grupo (das masculinidades e violência) é 
negociada entre os participantes. 
 
6.4.4  “Eu tô aqui porque sou bem-vindo” 

 
Conforme apontamos inicialmente, no que tange aos sujeitos que 

participam de modo não compulsório, há uma adesão mais significativa 
e um discurso de valoração positiva tanto do grupo quanto do fato de 
estarem no grupo, inclusive frente ao posicionamento dos que chegam 
via medida judicial. No trecho abaixo, por exemplo, Vicente, o membro 
mais antigo, reafirma diante dos participantes a motivação que o faz 
frequentar o grupo há tanto tempo (desde 2004). Nesse caso, a relação 
dialógica com o Judiciário está no fato de que a ausência dessa instância 
na ação de encaminhamento implica a emergência de discursos bastante 
diferentes acerca do grupo e dos sujeitos que ali estão. Além disso, a 
fala de Vicente é uma resposta à crítica da obrigatoriedade de estar ali, 
conforme apontou mais explicitamente a fala de Álvaro (excerto 19), 
por exemplo. 
 
(23) 

 
(continua) 
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 (Vários_caféinicial_S07L648-679) 

 
O trecho acima é parte do momento que antecede o início oficial da 

sessão, quando os participantes e facilitadores estão tomando café e 
conversando sobre assuntos diversos. Nesse momento, Marcos, 
Alexandre e Arthur comentam entre si sobre a aparência de Vicente, o 
membro mais antigo do grupo, que estava se servindo do café posto na 
bancada (tá fortinho, né? – linha 652). Os três primeiros estavam já 
sentados nas cadeiras em semicírculo e Vicente estava de pé, de costas 
para eles e próximo da bancada de café. No entanto, apesar de haver 
outras conversas paralelas entre os facilitadores, por exemplo, era 
possível a Vicente (e a todos que estavam na sala) ouvir claramente o 
que aqueles participantes falavam. Seus comentários assumiam um tom 
de piada acerca de Vicente, de seu corpo. Isso é claro pelo fato de tais 
comentários assumirem a forma de afirmações irônicas, seguidas de 
risos (Passar na farmácia ali e comprar um ((incompreensível)) pra 
tomar; Comprar um biotônico pra ele ((rindo)) – linhas 650-651; 654), 
uma vez que essas sugestões são dadas a pessoas que estejam precisando 
ganhar peso, não perder. 

Nesse caso, são sugestões contrárias às que caberiam no caso de 
Vicente, considerando o comentário de Marcos (linha 652). Além disso, 
o cerceamento de Alexandre (linha 653) ao tom ascendente de Arthur 
(linha 654) denuncia também o caráter zombador que os comentários 
sobre Vicente assumiam, uma vez que falavam coisas que não se 
falariam a alguém seriamente, face a face, a não ser por meio da 
brincadeira. Veja que o próprio Vicente aponta para isso, também em 
tom de brincadeira (eles não pode tá falando de mim, eu tô aqui, né? 
((rindo)) – linhas 663-664). Ademais, ao serem questionados por 
Vicente (linha 657), escamoteiam o comentário sobre seu corpo, 
trazendo, então, à interação o tema da frequência dos participantes ao 
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grupo (Ele tava falando que não vejo a hora que chegue às quartas-
feiras pra vir pra cá ((risos)) – linhas 659-660). Marcos também busca 
“desconversar”, de modo que comenta comigo outra informação sobre 
Vicente (Ele disse que faz oito anos que ele acompanha aqui... – linha 
665-666). 

Em seguida, César, então, interrompe a fala de Marcos para 
discursivizar algo que põe explicitamente em xeque a adesão de Vicente 
ao grupo e que explicaria sua participação durante todos esses anos (Só 
por causa do café, né? – linha 667), ou seja, afirma que Vicente viria 
pelo café apenas (símbolo de algum interesse alheio aos objetivos do 
grupo), não pelo que são os objetivos dessa prática (a mudança por meio 
de um processo de reflexão crítica).  

Esse posicionamento de questionar o “estar no grupo” faz emergir 
de Vicente uma resposta que, mantendo o tom da brincadeira, aponta, 
então, para uma valoração positiva da prática, em contraposição ao 
posicionamento negativo que os outros vinham construindo (Não não, 
porque eu sou bem-vindo aqui ((incompreensível)) – linha 670). Essa 
valoração positiva é também levantada por mim, que, mesmo diante de 
uma já resposta do próprio Vicente a César, questiono ainda a ideia de 
que o café seria o motivador para se estar no grupo durante tanto tempo 
(Seu Vicente só vem por causa do café, uma vez, duas vezes...? [eu não 
acredito.]((tom de surpresa, ironia)) – linha 672-674; [Oito anos só 
por] causa do café, seu Vicente? – linha 677). Note-se que inicio o 
enunciado respondendo a César, embora não me dirija diretamente a ele, 
o que pode ser notado pelo fato de questionar ironicamente sua 
afirmação, mas logo me dirigir diretamente a Vicente, por meio 
vocativo, inclusive (linha 677).  

Ilma colabora com esse mesmo tom irônico diante da fala de César 
e brinca com Vicente (Vamos ter que ter uma conversa particular, né, 
seu Vicente? ((risos)) – linha 678-679), o que pode ser notado, além 
disso, pelos risos ao final de seu enunciado. Há, nesse momento, 
claramente um enfrentamento de diferentes posições axiológicas acerca 
da legitimidade do grupo a partir das motivações que seus participantes 
assumiriam para estar ali, sobretudo na pessoa de Vicente que é o 
participante mais antigo e que está ali voluntariamente. Nesse caso, 
Vicente está entre sua proximidade com a facilitadora e mesmo comigo, 
enquanto pesquisadora (que, à sua provável visão, valoramos 
positivamente a prática do grupo), e os outros participantes, que são seus 
pares em termos de posições dadas dentro do grupo (todos são homens 
que estiveram envolvidos em situação de violência contra a mulher). 
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Se por um lado, ao assumir o posicionamento que valora 
positivamente o grupo, Vicente diz o que se esperaria, considerando que 
as facilitadoras são suas interlocutoras, ele está também diante de outros 
interlocutores, com quem mantém aproximações e que o “aliciam”, o 
questionam. Além disso, o fato de toda essa interação estar saturada de 
ironia e brincadeira daria a Vicente a possibilidade de também falar 
“coisas que não se dizem” a não ser por meio de brincadeiras, o que 
incluiria uma avaliação negativa ao grupo. No entanto, Vicente mantém 
seu posicionamento de valoração positiva dessa prática e não a deprecia 
“nem de brincadeira”, centrando-se no fato de o grupo ser para ele 
aquilo que Giddens (2002) chama de um “ponto ontológico de 
referência”, que se relaciona com uma das questões existenciais centrais 
para a construção de si, ou seja, a confiança, a intersubjetividade. 

Isso é figurado no tom de Vicente emotivo ao falar do grupo (Não. 
Ah::: ((tom descendente)) oito anos, né? – linha 680) e em sua 
repetição da afirmativa de que frequenta o grupo porque é bem-vindo, 
ou seja, sente-se bem-vindo (Não não, porque eu sou bem-vindo aqui 
((incompreensível)). – linha 670;  Não. Ah::: oito anos, né? Eu tô aqui 
porque eu sou bem-vindo, né? – linha 680-681). Nesse caso, há um 
vínculo de confiança entre Vicente e as facilitadoras e facilitador e é isso 
que é ressaltado por ele ao explicitar sua adesão ao grupo. Assim, 
Vicente transporta as motivações centradas no interesse material (café) 
para questões de ordem subjetiva (a relação com as pessoas do grupo) e 
valoriza o grupo por isso (Depois vem o café, né? – linha 684; Primeiro 
de tudo é as pessoas e depois o café, né? – linha 687). 
 Nesse caso, é clara a diferença de posicionamentos dos 
participantes frente ao grupo a depender do que estes constroem – 
quando constroem – para si como motivações para participar desta 
prática. Segundo Giddens (2002, p.64), a motivação é “um ‘estado de 
sentimentos’ subjacente do indivíduo, envolvendo formas inconscientes 
de afeto bem como angústias e estímulos mais conscientes” e tem 
relação direta com as relações de confiança e a formação de laços 
sociais, aspectos marcados nos enunciados de Vicente. Essa valoração 
positiva é marcada também em outros momentos, conforme os excertos 
a seguir em que Vicente adjetiva o grupo como “muito bom”, diz levar 
do grupo “coisas boas”, afirma que o que “colheu” do grupo foi “para 
seu bem” (24), que o grupo “não o atrapalha em  nada...” e Alexandre, 
outro participante cujo horizonte axiológico se mostrou bastante 
convergente aos dos facilitadores, enfatiza “tá me fazendo bem”, “Tá me 
ajudando bastante” e “tô gostando bastante” (25). 
 



246 

 

(24) 
Meu nome é Vicente moro no ((nome de bairro da cidade)), tô... berando 
uns 10 anos já, mas...tenho algumas falta de vez em quando, tem 
problema mas... é muito bom... participo já quase uns 10 anos aqui tudo 
o que eu colhi daqui foi... pro meu bem... dá pra... não me atrapalha em 
nada... cada palavra que eu escuto aqui eu... observo em casa, né? 
Posso... levar pra casa as coisas boa, né? É só isso. (Vicente_S04L62-
69) 

 
(25) 
Pois é, meu nome é Alexandre, né? Já frequentei o ano passado uns três 
meses, né? Voltei esse ano... pretendo ir mais um bom tempo pra frente, 
participando é:: de... livre e espontânea vontade, né? E:: também tive 
uns probleminha em casa assim, às vezes a gente é meio e... isso, essas 
participação eu tô participando aqui tá me fazendo bem, né? Tá me 
ajudando bastante, né? A gente... no dia a dia assim, né? A gente... não 
tomar atitude, né... precipitada, de de cabeça quente, tem sempre que 
pensar bem antes, analisar as coisa... tá me fazendo bem, tô gostando 
bastante, né?... (Alexandre_S07L139-150) 
  
 Assim, é possível perceber que a relação discursiva entre as 
diferentes esferas de atividades interfere diretamente na compreensão do 
que seja o grupo e no posicionamento valorativo que os sujeitos, que no 
âmbito dessa prática interagem, assumem para tal prática. Além disso, 
tais valorações pressupõem formas de (des)construção de determinados 
modelos de masculinidade, de modo que a complexidade das relações 
dialógicas (de uma esfera sobre outra) incide sobre como as narrativas 
de si são escritas por esses sujeitos. Considerando isso, vejamos, então, 
de modo mais focal os aspectos que constituem a sessão de grupo 
socioeducativo enquanto um gênero e a forma como esses aspectos 
reverberam na significação de masculinidades e violência. 
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7 O GÊNERO DISCURSIVO SESSÃO DE GRUPO 
SOCIOEDUCATIVO 

 
Conforme discuti no capítulo anterior, a sessão de grupo 

socioeducativo se insere numa rede de práticas complexa que articula 
diferentes esferas de atividades, sendo, em grande medida, determinada 
pelas práticas dessas outras esferas. No entanto, conforme alerta 
Volochinov (2014), a compreensão dos enunciados estabilizados só é 
possível articulando uma análise do contexto amplo (aspecto discutido 
nos capítulos anteriores) e do contexto mais imediato, ou seja, o 
contexto da interação local, o que se constitui no objetivo do presente 
capítulo. 

Desse modo, compreendendo o gênero como aspecto discursivo das 
práticas sociais (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; 
FAIRCLOUGH, 2003; BONINI, 2010; 2013; 2014), busco apresentar 
como o que tenho chamado de sessão de grupo socioeducativo se 
constitui no gênero discursivo organizador da prática do grupo. A sessão 
de grupo socioeducativo, aqui, é entendida como aquilo que Bonini 
(2004) chama de enunciado-recorte, ou seja, um bloco interativo regular 
(um texto-ritual) realizador de uma determinada prática e no qual, no 
caso da sessão, são encaixados outros gêneros (enunciado-plenos). 

Para tanto, apresentarei a sessão em suas dimensões recorrentes, seu 
horizonte temático, sua organização estilístico-composicional e seu 
modo de funcionamento, considerando, sobretudo, os modos de 
orientação ao tema e aos interlocutores dos enunciados que constituem a 
sessão enquanto gênero discursivo realizador da prática de grupo. 

 
7.1 DO HORIZONTE TEMÁTICO 

 
Segundo Bakhtin (2003, p. 261), os gêneros discursivos refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada campo de atividade 
humana. Isso se dá tanto pelo seu estilo quanto por sua construção 
composicional e seu conteúdo temático. O horizonte temático de um 
gênero diz respeito às formas de dar acabamento ao aspecto da vida que 
é trazido ao/construído no enunciado (MEDVIÉDEV, 2016, p. 195). 
Isso implica a orientação para esse aspecto da realidade a partir de um 
determinado lugar, ou seja, de um determinado horizonte de valores 
(MIEDVEDEV, 2016; VOLOCHINOV, 2014; BAKHTIN, 2003). 
Nesse caso, as finalidades da assistência social de intervir no contexto 
de vidas das pessoas deriva do entendimento de que essa intervenção é 
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possível, necessária e legítima, sendo, portanto, a orientação para a 
mudança nas relações de gênero social o recorte temático do grupo. 

Em outras palavras, considerando que as finalidades da esfera da 
Assistência Social dizem respeito ao préstimo de assistência a famílias e 
indivíduos (objetivo central do PAEIFI), é possível identificar essas 
finalidades materializadas na tematização de aspectos relativos à vida 
dessas pessoas e, no caso do grupo, especialmente suas formas de 
convívio com as mulheres (colegas de trabalho, filhas, irmãs e 
especialmente ex/esposas e/ou ex/namoradas). 

Veja-se que durante a entrevista, quando perguntada114 acerca dos 
participantes e da relação que eles têm com suas esposas, Silvia enfatiza, 
por exemplo, que Vicente se separou e que “vem apresentando avanços 
na relação com as filhas mulheres” (Entrevista com os facilitadores, em 
dezembro de 2017), o que demonstra a focalização (no que tange ao 
tratamento da realidade) nas formas – e possíveis mudanças – de relação 
que esses homens constroem com as mulheres. 

Desse modo, dois aspectos são centrais no horizonte temático da 
sessão, principalmente a partir do ponto de vista dos facilitadores, que as 
planejam e dirigem: i) a relação dos participantes com mulheres 
(relações de gênero social e práticas de masculinidades) e ii) a 
mudança das relações pautadas na dominação masculina (vinculada 
à masculinidade hegemônica). Essa mudança, por assim dizer, se 
mostra como a finalidade última da sessão do grupo e aparece 
discursivizada recorrentemente nos enunciados, principalmente dos 
facilitadores. 

No excerto 26 (abaixo), por exemplo, Roberto enfatiza que a 
mudança é uma possibilidade na vida (não é porque fez uma coisa uma 
vez que vai continuar semp... daquele jeito... até morrer... né?). Ao 
enfatizar que “a gente muda as prioridade na vida” a partir de uma 
“reavaliação” da própria vida (Conforme excerto abaixo), Roberto 
aponta para o caráter reflexivo da constituição de si, algo relacionado 
diretamente com os estilos de vida e as escolhas (do que seja prioridade) 
que se faz ao longo da própria trajetória (GIDDENS, 2002). Nesse caso, 

                                                           
114 A pergunta foi especificamente: A esposa de Alexandre e a esposa de Edson 
participam do grupo de mulheres, não é? Isso nos ajuda a ter mais ciência de 
como as coisas estão se dando nessas casas? A esposa de Vicente é atendida 
pelo CREAS II. Em vários momentos comentamos que houve muitas mudanças 
positivas na relação, por exemplo, de Alexandre com sua esposa e poucas 
mudanças no caso do seu Edson e a esposa. Você poderia comentar mais sobre 
os casos dos três que frequentam espontaneamente? 
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é a ênfase nesse caráter reflexivo o modo central de trabalho com os 
participantes das sessões com vistas à construção da criticidade e à 
mudança social. 

 
(26) 
Porque a pessoa casou, tem filho... daí de repente... aí em 10 anos 
reavaliou e... agora quero trabalhar, fazer outra coisa... né? Quero outra 
coisa... ((incompreensível)) a gente muda as prioridades na vida em 
determinados momentos da vida, né?... não é porque fez uma coisa uma 
vez que vai continuar semp... daquele jeito... até morrer... né?... 
(Roberto_S01L226-232) 

 
Essa reflexividade é fomentada de diferentes formas pelos 

facilitadores, estando isso vinculado à estruturação arquitetônica da 
sessão de grupo socioeducativo. A principal forma de incentivar a 
reflexividade é o questionamento de discursos que legitimam certas 
masculinidades e feminilidades centradas em relações de dominação. 
Isso ocorre tanto por meio de perguntas diretas e indiretas (27) quanto 
por meio de enunciados em tom mais avaliativo (28), tom de contra-
argumentação (29, 30 e 31) e de co-construção de narrativas pessoais 
dos participantes (Conf. discussão da seção 8.1, adiante). 

 
(27) 
Mas não tinha nenhum motivo pra::: que fizesse ela entrar nessa fantasia 
assim, a relação de vocês... não tinha nada?  (Silvia_S05L693-695) 

 
(28) 
E que também essa situação assim que não:: não tá juntos e nem... 
totalmente separados não tá muito bem resolvida, né? Isso também não 
é muito legal...  (Silvia_S05L782-784) 
 
(29) 
Seu Álvaro, assim óh, é por isso... por isso e por outras coisas que nós 
homens morremos... (Roberto_S10L966-967) 
 
(30) 
Na idade média, a relação homossexual, homens com homens, era muito 
comum... [e inclusive...] ((...)) Então, [a cultura vai mudando o tempo 
inteiro.] ((...)) (Silvia_S14L522-537;) 
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(31) 
[A escravidão era algo muito...] A escravidão era algo considerada 
normal, hoje em dia vocês aceitariam ver... a pessoa sendo escrava? 
(Silvia_S14L570-572) 

 
Esses discursos entram em pauta por meio dos gêneros e 

subtemas presentes nos materiais (outros gêneros) utilizados como 
disparadores de discussão durante as sessões (Conf. Quadro 15, 
adiante). Assim, em cada uma das sessões, o tema das relações de 
gêneros sociais, sob orientação da necessidade de mudanças das relações 
pautadas na dominação, é tratado a partir de um aspecto específico. Isso 
se dá por meio das atividades que visam justamente à reconfiguração 
dessas relações. 

Nesse caso, quando se propõe discutir frases de cunho sexista 
que mulheres ouvem numa cultura pautada na dominação masculina, por 
exemplo, discutem-se as concepções de feminilidades e sua relação a 
masculinidades (Sessão 02). Além disso, quando se discutem situações 
que gerariam ciúmes nos homens em relação às mulheres, as relações 
entre gêneros também são tematizadas (Sessão 04). 

Enfim, em cada uma das sessões, as relações de gênero são 
discutidas via sub-recortes da realidade no que tange ao tema do gênero 
discursivo central. Conforme é possível depreender do Quadro 17, 
apenas na sessão 05 não há o direcionamento direto ao tema das relações 
de gênero social, embora essas apareçam nas falas dos participantes 
quando esses apresentam algum acontecimento de sua vida que tenha 
relação com o tema (divórcio, prisão etc.). 

 
Quadro 17 – Temas por sessão 
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01 

Discussão 
sobre 
frases-
clichês115 

Então a gente pensou em conversar 
um pouquinho... é::: sobre... sobre... 
mais especificamente, né? Sobre essa 
relação de gênero, essa construção 

Clichês 
acerca 
das 
relações 

                                                           
115 As frases discutidas foram: “Não tem problema se a mulher trabalha fora, 
desde que não atrapalhe nas tarefas domésticas”;  “Uma mulher só fica 

(continua) 



251 

 

que permeia na verdade todos os 
temas. E:: e a gente trouxe pra 
conversar coisas do cotidiano, são 
falas que não são tão difíceis da gente 
ouvir, né? É::. o tempo todo. E que 
destaca uma diferença entre homens 
e mulheres e:: e talvez vocês 
consigam se identificar com essas 
frases ou pensar a respeito delas pra 
gente conversar depois.  É::... e ver, 
quanto elas podem ser 
estigmatizantes ou não, o quanto elas 
podem ser verdades ou não... 
(Silvia_S01L37-48) 
 

de 
gênero. 

02 

1. 
Encenação 
de 
conversas a 
partir de 
Designaçõe
s116/estereót
ipos. 2. 
Discussão 
sobre os 
papéis 
encenados. 

O objetivo sempre é tra... é::... 
trabalhar questões pra poder 
amadurecer, crescer, ressignificar a 
vida, né? Hoje a atividade ela tá 
direcionada pra questão dos nossos 
preconceitos, né? (Roberto_S02L79-
83) 
 
 

Estereóti
pos e 
preconce
itos de 
gêneros 
e outros 
papéis 
sociais 

03 

Discussão a 
partir de 
traillers do 
documentári
o 
“Precisamos 
falar com os 

“A gente vai dá... vai assistir aos 
vídeos aqui e depois a gente vai fazer 
uma roda de conversa a respeito 
desses vídeos aqui, né?” 
(Roberto_S03L74-76) 
“É de uma campanha, né? [...] É uma 
campanha mundial, na verdade. [...] 

Igualdad
e de 
gêneros, 
masculin
idades e 
feminilid
ades. 

                                                                                                                           
completa quando casa e tem filhos”;  “É melhor você chamar um homem para te 
ajudar com isso”;  “Ela não quis ficar comigo, então provavelmente é lésbica” e 
“Mulheres só querem casar com homem rico e com bom carro”. 
116 As designações usadas foram: Padre (Jaime), Operário (Roberto), 
Homossexual (Edson), Travesti (Cláudio), Profissional do sexo e mãe (Alan), 
Policial (Gean), Maria da Penha (Alexandre). 

(continua) 
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homens? 
Uma 
jornada pela 
igualdade 
de gênero”. 

Sobre... sobre igualdade de gênero.” 
(Silvia_S03L80,82) 

 
 

04 

Apresentaçã
o da 
campanha 
“16 dias de 
ativismo 
contra a 
violência 
contra a 
mulher” 
(slides e 
vídeos 
curta-
metragem) e 
discussão de 
situações 
hipotéticas 
que 
tradicional
mente 
gerariam 
ciúmes. 

“Então essa campanha na verdade 
acontece é... no Brasil acho que 
desde 91, né? E já tem um::: um... 
assim, bastante tempo de existência 
no Brasil e sempre entre o dia 20 a:: 
ou 25 de novembro até dia 10 de 
dezembro, né? O objetivo da 
campanha é trazer pro debate, pra 
sociedade, né? A questão da 
violência contra a mulher, porque a 
violência contra a mulher acontece 
no mundo inteiro [...]” 
(Roberto_S04L94- 102) 
 
“[...] ela é marcada por algumas datas 
históricas, né? [...] e no Brasil ela 
começa mais cedo por conta do Dia 
da Consciência Negra, né? Porque ela 
pega também essa data da 
consciência negra porque os negros 
também são discriminados, né? Tava 
ainda discutindo hoje de manhã com 
uma colega minha... quem tá no 
presídio? São homens, negros, né? A 
maioria deles que tá no presídio no 
Brasil” (Roberto_S04L108, 117-123) 
 
“Então essa ação do grupo aqui, de 
homens, é uma ação de 
enfrentamento da violência, tá? 
Porque aqui a gente conversa as 
questões que acontecem em casa, 
como é que a gente consegue 
melhorar isso, como é que a gente 
consegue mudar essas relações, né?” 

Violênci
a contra 
a mulher 
 
Racismo 
 
Ciúme 

(continua) 
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(Roberto_S04L195-200) 
 
“A gente tem uma atividade aqui que 
é assim, são situações que acontecem 
no dia a dia, né? E aí a gente vai 
pedir pra que vocês leiam e analisem 
e ver como vocês iriam proceder 
diante dessa situação colocada aqui, 
tá? E não são situações tipo, quem 
escreveu essas situações fui eu, né? 
Tipo::: não são situações que “ah, né, 
não acontece bem isso”, acontece, 
comigo, Roberto, contigo, Vicente, 
né?” (Roberto_S04L281-289) 
 

05 

Reflexão e 
discussão 
sobre 
acontecime
ntos 
pessoais ao 
longo do 
ano. 

“E aí pensando da gente... concluir 
a::: esse::: esse ano, né, que a gente 
teve, esses encontros que teve gente 
que tá começando agora, né, enfim, 
pensamos de fazer uma espécie de::: 
retrospectiva... porque::: às vezes é 
importante a gente parar e pensar  no 
que foi bom, no que não foi, pra 
poder melhorar algumas coisas se a 
gente não para e não pensa, né, acaba 
repetindo algumas coisas que não 
deram certo...” (SilviaS05_15-23) 
 
“Não se preocupem em expor, 
ninguém é obrigado a expor. Se 
quiser compartilhar ok, se não quiser 
a gente conversa no geral sem você 
precisar falar a resposta que você fez, 
tá? Mas isso aqui é mais um 
exercício pra cada um...” 
(Silvia_S05L45-50) 
 
“É:::: aconteceu alguma coisa boa 
((incompreensível)) mas muita coisa 
errada também...” 

Planeja
mento de 
vida. 
Aconteci
mentos 
pessoais 
(largar o 
álcool, 
divorciar
-se, 
falecime
nto da 
mãe etc.) 
e 
sociais/l
ocais 
(queda 
do avião 
da 
Chapeco
ense, 
desvio 
de 
dinheiro 
público, 

(continua) 
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(Alcides_S05L340-342) 
 
É::: eu:: não ia falar isso só que 
((incompreensível)) eu tinha 
restaurante aqui n (português) tudo::: 
e deu um problema enorme lá e (até 
fechei) então pra mim isso foi uma 
catástrofe que eu nunca vou esquecer 
((incompreensível)) mas::: graças a 
Deus agora (tenho esse) daqui, é::: a 
situação da <separação> tudo né... 
(Alcides_S06L344-350) 

desempr
ego etc.) 

06 

Apresentaçã
o da Lei 
11.340/2006 
em forma 
de cordel 
(vídeo) e 
Discussão 
sobre a lei 

“Então, hoje gente vai conversar um 
pouquinho sobre a Lei Maria da 
Penha porque:: em função da Lei, 
que... a maioria está aqui né, com 
exceção dos que não receberam 
medida, mas é.... em função da 
existência dessa lei, que completou 
dez anos, que essa medida protetiva 
foi aplicada a vocês” 
(Silvia_S06L267-272) 
 
“°Mulher tem poder, né?°” 
(Alcides_S06L527) 
 
[Eu sab...] Eu sabia da Lei, mas não 
sabia... sabia que a Lei existia, mas 
não sabia como era a Lei, certo? 
Quanto eu fui pra::: cumprir o 
°negócio ° foi assim: eu me... eu 
errei? Errei, não foi... “ah... que eu, 
meu Deus, eu fui inocente”, eu não 
tô... não tô nem um pouquinho, eu::: 
como posso falar? não, não, quando 
aconteceu o fato , que que eu fiz? Eu 
tinha aquela sensação da perca, que 
eu acho que muitos aí, não sei posso 
tá... tô falando por mim, não tô 
falando por ninguém, tô falando por 

Lei 
Maria da 
Penha  
 
Violênci
a contra 
a mulher 
 
 

(continua) 
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mim, por eu, o Ivan, que que 
aconteceu? Ela falou pra mim 
“vamos se separar” e eu “Não, não 
vamo, temos dois filhos tal, vamo...”, 
“Vai embora”. “Vou embora é 
lógico...” catei minhas coisas e saí, 
mas só que lá pra onde eu fui daí 
começou “pô”, na minha cabeça, a 
sensação da perca , entendeu? Daí, 
daí, não bateu o... o homem, bateu 
a... bateu um... bateu-lhe o homem...  
“°puta!°” (Ivan_S06L549-566) 

07 

Recorte e 
colagem de 
imagens que 
representem 
o(s) 
masculino(s
) e o(s) 
feminino(s). 
Discussão 
sobre as 
representaç
ões 
tradicionais 
dessas 
instâncias. 

“a gente fez aqui um cartaz onde 
colocamos “gênero feminino”, 
“gênero masculino”, ou seja, o que 
pertence à mulher o que pertence ao 
homem, vocês podem buscar em 
revistas, tudo que vocês olhem, que 
vocês lembram “bom, isso aqui 
lembra muito o universo feminino”, 
né? “Isso aqui lemb:: é muito próprio 
do homem”, e separar aqui, se vocês 
acham que, né? E pertinente é 
colocar isso como uma representação 
do feminina e masculino pra depois a 
gente conversar.” (Silvia_S07L774-
783) 
 
[Mas se tu vai sair] com tua esposa 
numa festa ela vai se arrumar toda, 
vai se arrumar pros outros? Não, ela 
tá do teu [lado... ]  
(Arthur_S07L1276-1278) 

Masculi
nidade(s
), 
feminilid
ade(s). 
 
Relações 
de 
gênero. 

08 

Apresentaçã
o do 
documentári
o completo 
(parte 01) 
“Precisamos 
falar com os 

“a gente hoje vai conversar sobre 
masculinidades, entrar um pouquinho  
no:: no tema de:: machismo de 
feminismo, né, que há muito tabu 
sobre esses temas a:: há muitas falas 
contraditórias, e é difícil a gente 
diz::: as vezes compreender um 

Masculi
nidade(s
), 
feminilid
ade(s). 
 
Relações 

(continua) 
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homens? 
Uma 
jornada pela 
igualdade 
de gênero” 
e discussão 
do vídeo. 

pouco esses conceitos... a gente vai 
começar com um::: é::: com um 
vídeo  pra depois conversar” 
(Silvia_S08L254-260) 
 
Porque isso daí que veio de:: desde::: 
lá dos avós e coisa e vem vindo, vem 
vindo... eles que ensinaram nós, 
entende, porque meu vô se você 
falasse assim “no::ssa” ((afinando a 
voz)) perto dele... era::: um tapa na 
boca... que pra ele era coisa de, de, 
de... de gay, né? 
(Ivan_S08L326-332) 

de 
gênero 

09 

Apresentaçã
o do 
documentári
o completo 
(parte 02) 
“Precisamos 
falar com os 
homens? 
Uma 
jornada pela 
igualdade 
de gênero” 
e discussão 
do vídeo a 
partir de 
perguntas117 
sobre os 
tipos de 
violência. 

“Então, a gente vai fazer umas 
perguntinhas sobre... o vídeo, mas 
acho que antes podia ver também 
pra:::... pra conversar um pouquinho 
do que chamou a atenção enquanto 
isso a gente...” (Silvia_S09L5-8) 
 
Acho que uma das coisa é você na 
convivência você simplesmente 
ignorar a pessoa, fazer de conta que 
ela não existe, tá? [...] Eu acho que é 
pior coisa que existe. (Simplesmente) 
vocês tão vivendo... mas ela pra ti   
não existe... (César_09L243-245; 
247-248) 

Violênci
a contra 
a mulher 
 
 

10 
Leitura e 
discussão de 

Quando sentou pra planejar a:: a::: o 
tema, a atividade de hoje,  a gente:: 

Violênci
a contra 

                                                           
117 As perguntas feitas após o vídeo foram: “Existe e o que é violência invisível? 
Dê exemplos”; “Que tipo de violência é mais grave?”; “Você já cometeu ou 
sofreu alguma atitude machista sem perceber?” e “É possível viver sem definir 
o papel de homem e de mulher?” 

(continua) 
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notícias da 
internet118. 

é::: levou em consideração que tem 
muita coisa acontecendo na mídia ... 
em relação ao tema da violência 
contra a mulher... e::: sobre as 
masculinidades  enfim... e a gente 
pensou em trazer um pouco isso pro 
nosso::: nosso debate, né? 
(Silvia_S10L197-203) 
 
No meu aqui foi o deputado... t... 
talvez até o futuro p... presidente (que 
a turma quer) o Jair Bolsonaro, que a 
turma tá achando que vai se 
candidatar ao Congresso... ele só  vê 
os filho dele macho, né, os homem... 
as filha mulher dele ele deixa lá 
embaixo. (Álvaro_S10L458-462) 

a mulher 
 
Masculi
nidades  
 
 

13 

Apresentaçã
o de cenas 
do filme 
“Orações 
para 
Bobby”. 
Discussão 
sobre o 
vídeo. 

[...] que a gente conversou um 
pouquinho sobre... a questão da... 
homossexualidade e tal e::: sempre 
bom reforçar que::: todo::: toda a 
intolerância contra <gay>, 
<lésbicas>, <travestis> é sempre uma 
violência de gênero, e como a gente 
trabalha com... essa questão da 
violência dos gêneros pra que... a 
gente consiga... superar isso, né, e... 
e, e... e, e... não:: perpetuar esse 
círculo de violência a gente trouxe 
esse tema pra discutir então a gente 
conversou na semana pa... na... no 
último encontro sobre... isso, passou 
um vídeo, né, sobre umas histórias 
de, de, de pessoas é::: que tinham a... 
a questão da... da °orientação sexual°,  

Gênero e 
religião 

                                                           
118 As manchetes que intitulam as notícias são os seguintes: “José Mayer é o 
grave alerta de que é preciso levar Bolsonaro a sério”; “Foto machista de 
estudantes de Medicina revolta internautas. Conselho promete punir”; “Caso 
José Mayer” e “Globo não consegue combater machismo explícito de Marcos 
dentro do BBB”. 

(continua) 

(continua) 
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diferencia::da... e hoje a gente trouxe 
um... um material pra pensar o 
quanto a::: quanto há o sofrimento 
muitas vezes em função da 
intolerância, e também como tá 
relacionada com a religião a gente 
ficou de conversar um pouquinho 
sobre a religião, né? (Silvia_S13L07-
25) 
 
Conseguimos entender que... eu acho 
que ela::: ela usou muito a religião ... 
pra... o caso do problema do filho 
dela... pra que usar tanto a religião 
assim? Ouvido mais ele::: 
aconselhado mais ele::: entendesse? 
((incompreensível)) ela ela usou 
muito a religião pra resolver o 
problema do filho dela... 
(Vicente_S13L105-11) 

14 

Apresentaçã
o e 
discussão 
do vídeo 
“Se os pais 
fossem 
cobrados 
como as 
mães119”; 
 
Desenho 
que 
remetam a 
brincadeiras 
de infância. 
Apresentaçã
o e 
discussão 

Então, a gente traz pra cada 
encontro... um, um tema pra aquecer 
nossa... nossa conversa, nosso debate 
... o tema de hoje que a gente 
planejou é educação e gênero... 
pensando na questão de::: de como a 
sociedade é... constrói o mundo já 
diferenciado pro menino e pra 
menina... o quanto isso pode 
influenciar, o quanto isso é pode... 
pode também construir estereótipos 
que a gent:: pode:::... pensar se são 
necessários ou não... né? 
(Silvia_S14L176-184) 
 
Ah... eu achei o... totalmente::: 
diferente... o cara ali no... lugar da 
mulher ali... muitas vezes porque o 

Educaçã
o e 
gênero 

                                                           
119 Esse vídeo satiriza situações em que mães são cobradas pelo cuidado de 
filhos. A sátira se dá colocando o pai em lugar da mãe. 

(continua) 
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das 
brincadeiras
. 

homem na, na verdade, não nasceu 
com instinto  pra isso. 
(Vicente_S14L230-233) 
 
[...] a ideia é vocês, com o papel que 
a gente vai distribuir, pensarem numa 
brincadeira que era comum pra vocês 
na:: na infância... tá? Pode fazer um 
desenho... não precisa ser artista 
não... qualquer desenho... 
(Silvia_S14L626-630) 
 
É... eu vejo assim é... a gente tem 
que:: eu tenho dois filho... aquilo que 
eu falei eu fui criado de uma maneira, 
né, como tá sendo colocado aqui... a:: 
por isso que eu disse assim a 
geração... a cada setenta anos ela... tá 
(ha)vendo a mudança... cada... a cada 
nascimento... aquela... aquela piá... 
aquela... aquele  ser que nasceu ele 
tem a possibilidade de fazer diferente 
daquilo que o pai [dele... ] 
(Robson_S141269-1276) 

Fonte: elaboração da autora. 
 
Ao discutir esses diversos subtemas, ocorre também a 

recorrente ação de implicar os sujeitos de modo mais ou menos explícito 
na responsabilidade da mudança de comportamentos. São recorrentes, 
por exemplo, enunciados em que os facilitadores apelam para que os 
homens reflitam acerca de sua própria responsabilidade nas situações de 
violência ([...] trazer isso pra nossa realidade, né? Que que... qual é a 
nossa interação com o outro dentro de casa que pode também tá 
contribuindo pra, ter uma relação tensa ou uma relação de harmonia 
ou de tranquilidade, né? [...] como que a gente pode, tá, mudar e pra 
gente também poder ressignificar essa história, qual é o nosso papel, 
qual é a nossa responsabilidade e qual é o nosso lugar diante disso, né? 
–  Roberto_S04L241-244;256-260). 

Se, por um lado, a postura dos facilitadores apresenta 
convergências discursivas acerca de mudanças das relações sociais, 
enquanto aspectos para os quais os interlocutores se orientam e dão à 
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realidade algum acabamento (MEDVIEDÉV, 2016) – com vistas à 
reflexividade –, por outro lado, o posicionamento dos participantes 
apresentaram heterogeneidades diversas. Isso se relaciona com o caráter 
aberto do gênero discursivo e de suas instâncias constitutivas 
(BAKHTIN, 2003; MEDVIEDEV, 2016; VOLOCHINOV, 2014) e 
aponta para o processo de lutas sociais diante desse aspecto do mundo 
(FAIRCLOUGH, 2003). Assim, as mudanças sociais no que tange às 
relações de gêneros sociais são, na voz dos participantes, ora 
deslegitimadas, ora legitimadas. 

No excerto da próxima seção, por exemplo, no qual se 
discutiam enunciados que circulam em contextos de interações 
cotidianas, Jaime dissimula o discurso de necessidade de mudança nas 
relações de dominação, orientando-se de modo axiologicamente 
contrário ao horizonte valorativo dos facilitadores. Assim, enquanto 
estes apontam para a indignação e deslegitimação de estilos de vida 
pautados em relações de dominação, Jaime, e também Beto, assumem 
uma posição de surpresa e lamento, respectivamente, diante de estilos de 
vida alternativos aos legitimados historicamente, ou seja, àqueles que 
remetam à ideia de mudança social. Vejamos como esses movimentos 
discursivos se dão. 
 

7.1.1 “Como é que pode, as coisas mudarem tão de repente 
assim?”: o tema e as diferentes formas de orientação para a 
realidade 

 

O excerto a seguir é parte da sessão 01, na qual se discutia o 
seguinte enunciado “Uma mulher só fica completa quando se casa e tem 
filhos”. No trecho que antecede o enunciado de Jaime, Roberto descreve 
o estilo de vida de seus pais, enfatizando o modo como sua mãe vive 
para o ambiente doméstico (Não sei como é que é as mães de vocês, mas 
a... a minha mãe, a história da minha mãe tem uma trajetória que é da 
porta da casa... pra dentro, né? No mundo privado, né? Pra família, pra 
horta dela, né? E a minha mãe tá com setenta e três anos, cara, a vida 
dela passou e ela ficou nessa vida a vida inteira. – Roberto_S01L255-
261) enquanto seu pai vive para o contexto externo (Ela não dirige, 
né?... o pai dirige, ela não. Tem amigos no bar, nunca foi no bar, o pai 
tem amigos de tudo que é tipo de jeito, ele não fica em casa, sai de 
tarde, de manhã... e o pai tá com setenta e sete anos... setenta e seis... 
viaja e tal... [...]. Roberto_S01L261-266). Roberto aponta que esse era o 
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modo tradicional de relacionamentos conjugais e marca seu 
descontentamento com esse estilo de vida, ressaltando que vem tentando 
convencer sua mãe a se inserir em práticas públicas  ([...] a vida dela é 
isso, tipo... e agora tô brigando com ela direto, porque eu quero que ela 
participe do grupo de idosos, ela pode... é... dançar... sair um pouco do 
foco da família, né? Conviver um pouco pra fora... – Ricardo_S01L275-
279). Em resposta, Jaime se enuncia, apontando que seus avós vivem de 
modo diferente. Vejamos. 
  

(32) 

 

 
(continua) 
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 (Vários_S01L356-408) 

 
Segundo o participante, sua avó de setenta e seis anos tem 

objetivos divergentes daqueles mencionados por Roberto em relação à 
sua mãe, ou seja, a avó de Jaime não quer cuidar de netos, mas viajar 
(linhas 365-366). Ao enunciar-se, Jaime se distancia de Roberto, 
mostrando que aquilo que este diz não se aplica à vida do participante. 
Assim, Jaime constrói para si uma autoidentidade positiva diante dos 
outros, já que o estilo de vida valorizado pelos facilitadores e objetivado 
pela prática do grupo já seria o vivenciado por Jaime, por sua família 
(tomada de modo metonímico pelos avós). 

No entanto, o discurso do próprio Jaime denuncia um 
posicionamento marcado pela legitimação do estilo de vida contrário à 
mudança. Isso se dá pelo silenciamento da possibilidade de escolha da 
mulher quanto ao casamento, aspecto mencionado por Silvia (linhas 
372-373) e quase inteiramente ignorado por Jaime. 

Silvia, especificamente, constrói a ideia de casamento como 
mais uma alternativa de estilo de vida. Seu posicionamento está afinado 
com as transformações pelas quais a intimidade tem passado no 
contexto da modernidade tardia, as quais dizem respeito, por exemplo, 
ao surgimento da sexualidade plástica e do relacionamento puro, 
aspectos transformadores dos modos de se relacionar (GIDDENS, 
1993). Afinal, como pontua Giddens (1993, p. 152), “[...] um 
relacionamento nos dias de hoje não é, como foi um dia o casamento, 
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uma ‘condição natural’ cuja durabilidade pode ser assumida como certa 
[...]” (ao menos nas previsões de Giddens acerca de seu contexto – a 
Europa). 

Nesse sentido, Silvia recria de modo comparativo dois 
contextos distintos sócio-historicamente (Conforme as expressões “lá” 
“nos seus vinte anos” versus “hoje em dia” – linhas 368; 372 e uso de 
verbos no pretérito, como “permitia”, “queria”, “não tinha”, 
“aconteceu”, “não foi”, “foi” versus no presente, como “escolhem”, 
“quero” – linhas 369; 370; 372; 376; 377; 377; 374; 374, 
respectivamente), nos quais há diferentes marcações cronotópicas que 
desencadeiam diferentes relações também entre “pressão social” e 
“escolha individual”. No início de seu enunciado, a facilitadora 
discursiviza a ação da avó de Jaime, no passado, enquanto uma escolha 
individual da qual ela mesma fora agente ([...] ela talvez não se permitia 
parar e pensar se ela queria mesmo casar e ter filhos [...] linhas 269-
370). Veja que Silvia usa o pronome reflexivo para indicar os motivos 
da escolha da avó de Jaime. 

Tal avaliação, marcada pela modalização (“talvez”), no entanto, 
vai sendo alterada ao longo do enunciado de Silvia, quando esta, então, 
reformula tal ato como fruto de uma pressão social, marca de um 
contexto sócio-histórico, já que abrange não apenas a avó de Jaime, mas 
“a maioria” das mulheres ([...] o que aconteceu lá, com a tua avó ou 
com a maioria não foi nem uma escolha, foi meio que um... [...] uma 
pressão social. – linhas 476-478; 480) e enfatiza que na época havia 
outra conjuntura com determinadas relações de gênero (e de poder) e, 
portanto, outras eram as escolhas (“Talvez não tinha... é... o poder de 
escolha e hoje em dia já tem” – linha 372-373). 

Esse aspecto mostra, por exemplo, como por meio da sessão do 
grupo se está agindo discursivamente sobre as práticas sociais 
tematizadas aqui (no caso, os tipos de relacionamento). Além disso, 
figura a reflexividade institucional acerca dessas práticas na pessoa da 
facilitadora, uma perita representante de um sistema abstrato 
(psicologia), nos termos de Giddens (2002). Ainda, figura 
substancialmente a oficialização120 em mais uma esfera social, qual seja, 

                                                           
120 Tal processo se relaciona com o que Hanks (2008), retomando Silverstein, 
chama de indexicalização, ou seja, o modo como a linguagem em uso num 
determinado contexto de interação alça novas significações ao sistema 
semiótico, reverberando em outras práticas sociais. Relaciona-se, portanto, à 
instauração de novos significados às práticas sociais via manejo temático de 
enunciados discursivos. 
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a Assistência Social e, portanto, a legitimação social, de práticas 
anteriormente tidas como não legítimas, como é o caso da opção das 
mulheres pelo não casamento. Há, portanto, pontos de 
disputa/deslocamento acerca de determinadas relações entre o modelo 
hegemônico de masculinidade e relações de gênero social alternativas. 

Nesse caso, enfim, Silvia aponta para as mudanças sociais que 
legitimam seu horizonte axiológico (e é por meio dele legitimada) 
acerca do casamento, concebido aqui como um dentre inúmeros outros 
possíveis estilos de vida. Esse aspecto se estende a toda a prática do 
grupo socioeducativo, ou seja, a discussão com fins de desnaturalização 
de relações de gênero social, característica dessa prática, é então 
oficializada e, portanto, legitimada, contribuindo, em tese, para 
mudanças macrossociais. 

No excerto em pauta, Silvia se dirige aos participantes e, 
especificamente, a Jaime, que a responde. Embora, ao longo da fala de 
Silvia, o participante tenha proferido enunciados de conformidade 
(“Exato, é.” – linhas 371; “É.” – linha 379), esses são resignificados à 
luz de seu enunciado em resposta a partir da linha 381, assumindo um 
valor metadiscurivo, ou seja, estão a serviço da manutenção do 
momento de fala e da marcação de sua orientação para Silvia121. Veja-se 
que ao respondê-la, Jaime não focaliza o aspecto de mudança nas 
relações de gênero social, figurado na possibilidade de escolha da 
mulher, conforme enfatizara Silvia e já vinha sendo apontado por 
Roberto (conf. S01L255-279). Antes, ele focaliza sua abordagem no 
desenvolvimento tecnológico (Esses tempos atrás aí ((risos)) eu postei 
uma foto no Facebook e a primeira pessoa a curtir foi minha vó 
((risos)) E eu olhei e minha vó tem setenta e seis anos... ela tem 
Facebook, WhatsApp, ela manda “bom dia”. – linhas 357-361). 

                                                           
121 Expressões de concordância são típicas no estilo de Jaime. Ele as usa 
recorrentemente, mesmo quando em enunciados subsequentes ele apresenta 
uma orientação discursiva oposta à afirmação. Muitas vezes, inclusive, conjuga 
a afirmação com “mas”. Nesse sentido, é possível perceber que utiliza essas 
expressões como formas de se orientar em relação aos interlocutores, marcando 
discursivamente sua presença no diálogo e criando uma aparência de 
convergência com os facilitadores, fruto possivelmente do eufemismo 
(BOURDIEU, 1991 apud HANKS, 2008), ou seja, das forças de cerceamento 
discursivo exercidas pela esfera em que ele se encontra e mais ainda pela 
relação desta com a esfera que o encaminhou ao grupo, qual seja, a judiciária. A 
título de exemplificação, conferir os movimentos de concordância e 
discordância em S01L587 e 597; S01L993 e 1025; S01L1133; S01L1056, 1159 
e 1163; S01L1194 e 1196 entre outros. 
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Tal ação implica o apagamento da mudança nas relações sociais 
enquanto tema em discussão. Assim, embora Jaime mencione mudanças 
nas ações de sua avó com relação a práticas vinculadas a determinadas 
relações sociais discursivizadas aqui como sendo do passado ([...] eu 
perguntei pra ela [...] “Não quer criar os netos?” “Que criar neto o 
que...eles se cria... eu quero é viajar e...” Aí eu penso, né? Há um tempo 
atrás aí... a minha vó no Facebook. – linhas 361-367), ele não as 
focaliza em seu enunciado. Além disso, mesmo essas mudanças são 
apresentadas em meio a risos, marcador de carnavalização dos fatos 
enunciados. 

No único trecho em que menciona mudanças nas relações de 
gênero social, por meio da reenunciação de perguntas feitas a sua avó, 
ele se mostra surpreso diante das mudanças, conforme aponta a ênfase 
em “a minha avó no facebook”, contraposta à constatação “Aí eu penso, 
né? Há um tempo atrás aí...”. Em outras palavras, Jaime constata que 
houve mudanças, mas sente-se surpreso diante delas, discursivizadas, 
inclusive, como algo repentino (<mas>, eu fico assim meio de cara, 
sabe? Como é que pode, as coisas mudarem tão de repente assim? – 
linhas 378-379; [...] falei “meu Deus do céu”... – linhas 399-401), o que 
demonstra seu distanciamento desse “outro cenário social”. 

Ademais, no tratamento das mudanças, centradas no 
desenvolvimento tecnológico, o modo como Jaime discursiviza a avó de 
setenta e seis anos coloca-a numa posição de mulher moderna, pois ela 
usa de modo proficiente ferramentas deste tempo. Isso é percebido pelas 
escolhas lexicais que nomeiam suas ações (“ela se encaixou nessa 
modernidade, agora com essa tecnologia e tá indo, sabe?” – linha 381-
383, “se aperfeiçoou” linha 404). No entanto, ao mesmo tempo a mulher 
é colocada em volta de uma feminilidade enfatizada (CONNELL, 2003), 
aos moldes hegemônicos, já que o que a avó faz no computador é 
procurar receitas culinárias (“[...] esses dias eu vi ela procurando uma 
receita no Google [...] linhas 390-391). Além disso, ao enunciar que sua 
avó “se encaixou nessa modernidade”, Jaime aponta para o caráter de 
pressão da modernidade sobre as ações individuais da mulher e sua 
provável rendição, afinal “se encaixar” não é mudar situações sociais, 
mas se adequar a elas. Há aqui, portanto, um movimento de 
apassivização da mulher, escamoteado na ideia de “ser uma mulher 
moderna (porque usa a tecnologia de informação) aos setenta e seis 
anos”. 

Esse modo de discursivizá-la é intensificado quando Jaime a 
compara com seu avô e é seguido por Beto, que enfatiza o lugar de 
ambos na sociedade e o entendimento de mudança que está co-
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construindo com Jaime nesse contexto, ou seja, a mudança é nomeada 
como “moda” (A mulher já anda na moda, né? Já o homem é mais 
carrancudo. Beto_S01L407-408), algo que está submisso a uma espécie 
de sazonalidade, marcando seu caráter superficial e, portanto, não diz 
respeito a mudanças estruturais profundas, dignas de crédito. 
Metaforicamente, há nessas escolhas também a marcação da oposição 
entre mudança (a mulher/moda) e tradição (homem/carrancudo). 

O embate discursivo ilustrado pelos apontamentos acima não 
esgota os modos de co-construção do horizonte temático da sessão do 
grupo, mas ilustra a luta discursivo-social que marca as sessões. É fato 
que a congruência entre horizontes axiológicos de facilitadores e de 
participantes mostrou-se em inúmeros momentos de inúmeras sessões. 
No entanto, dadas as limitações de espaço no presente trabalho, tais 
convergências serão apontadas nas análises das seções e capítulos 
seguintes. 

 
7.2  DA ESTRUTURAÇÃO COMPOSICIONAL 

 
Conforme apresentado na seção anterior, a finalidade da sessão de 

grupo é propiciar a reflexão acerca das relações de gêneros sociais, com 
vistas à mudança no âmbito das práticas de masculinidades. Para tanto, a 
sessão é organizada principalmente por meio da conversa. Essa forma de 
organização se diferencia das formas típicas de outras esferas 
institucionais, como a Judiciária, por exemplo, em que há uma estrutura 
hierárquica mais intensamente marcada entre os membros, de modo que 
os sujeitos que buscam a Justiça (requerendo ou sendo requeridos) 
praticamente não participam de modo livre das interações, haja vista que 
devem possuir um representante (advogada/o) ou ainda devem 
responder apenas o necessário do que lhe seja perguntado por alguém 
como uma juíza ou promotor, por exemplo. Nesse sentido, a Assistência 
Social possui um estilo menos autoritário, mais dialógico. 

No entanto, mesmo nessa esfera, o diálogo é marcado por 
hierarquias determinadas pelo campo. A conversa que ali ocorre é, 
então, em grande medida, organizada pelo/as facilitador/as, que ocupam 
o lugar de peritos (GIDDENS, 2002), planejando e conduzindo o 
diálogo da sessão de grupo. Nesse caso, as posições desses 
interlocutores são dadas pelas posições que esses ocupam na esfera de 
atividade na qual se encontram (assistente social, psicólogas e 
assistidos), também pela posição de gênero social que perfomatizam 
nesse contexto (homens e mulheres) e pelas classes sociais a que 
pertencem. Neste último caso,  veja-se que a maioria dos participantes 
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pertencem a estratos socioeconômicos inferiores, considerando suas 
ocupações e renda média (conf. Quadro 10, no capítulo 4). Apenas 02 
dos 31  participantes destoam dessa característica por sua ocupação 
(empresário). Embora esses não sejam de classes cuja renda os coloque 
no topo da pirâmide social, é fato que eles ocupam status econômico 
superior aos demais do grupo. Todas essas relações são marcadas pelo e 
marcam o modo de organização e funcionamento da sessão e as 
dinâmicas de (re)construção de masculinidades. 

Nesse caso, entre participantes e facilitador/as, há uma 
assimetria constitutiva, que é figurada, por exemplo, pelo fato de a 
organização, a condução da sessão, ser sempre realizada pelo/as 
facilitador/as, colocando esse/as numa posição hierarquicamente acima 
dos participantes. Essa diferenciação é marcada também pelo fato de 
serem eles que planejam as atividades do grupo, pontuando o que será 
discutido e como será discutido (se por meio de uma notícia, escritura de 
cartaz etc.). 

Houve momentos em que essa hierarquia ficou bastante visível 
e foi também problematizada pelo/as próprio/as facilitador/as. Conforme 
mostra o trecho do Diário de campo abaixo, Ilma questiona por que ela, 
Silvia, Roberto e também eu não fazemos as atividades que os 
participantes estão fazendo. Esse questionamento parece marcar uma 
tentativa de democratizar as relações no âmbito dessa esfera, mostrar-se 
como alguém que também possui representações acerca do que estava 
sendo discutido, ou seja, tratar os participantes como iguais. Roberto, no 
entanto, tem uma perspectiva diferente e retoma sua experiência 
enquanto professor universitário para justificar isso. 

 
Resolvida a questão da revista, assim que todos se 
ajeitaram para a atividade, eu, Ilma, Silvia e 
Roberto ficamos mais juntos num canto da sala, 
quando a Ilma questionou: “Por que nós não 
fazemos os cartazes também?!” Silvia disse que, 
sim, poderíamos até fazer. Roberto pareceu 
contrário à ideia. Disse que “isso de o professor 
participar é uma coisa...”. Ele não completou a 
frase. Então, ele narrou uma atividade que fez em 
sala com seus alunos (em outro contexto) e disse 
que havia pedido para eles falarem sobre sua vida, 
alguma coisa do tipo qual seu maior sonho 
(também pediu que eles se movimentassem) e, ao 
final da atividade, ele disse surpreso que os alunos 
também queriam que ele, professor, falasse de si. 
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Eles perguntaram qual era seu maior sonho. 
Roberto respondeu que seria viver durante muitos 
anos (até ter uns 100 anos). Também disse que 
seria ver homens e mulheres sendo tratados 
igualmente. Eu então comentei: “Claro, tem tudo 
a ver, você quer viver mais para ver isso, pois 
acredita nisso, né!” Ele disse: “Sim, não pensei 
nisso, mas faz sentido”. (Diário de 
campo_17.08.2016) 
 

Essa diferenciação é marcada também na voz dos próprios 
participantes. Um exemplo é a interrupção de Ivan à fala de Ilma e a 
justificativa para tal fato, conforme mostra o excerto a seguir. 
 
(33) 

 
(Vários_S14L979-988) 

 
A posição que cada um dos integrantes ocupa na sessão e a 

separação entre facilitador/as e participantes são marcadas também pelo 
fato de os participantes se dirigirem em vários momentos mais ao/às 
facilitador/as do que aos outros participantes do grupo, de modo que tal 
orientação marca, por exemplo, o status de uns e outros nessa esfera 
social. 

Apesar dessa hierarquia, as dinâmicas interacionais entre todos que 
constroem a sessão é marcada pela abertura. As incursões do/as 
facilitador/as assumem, ao longo das sessões, diferentes tons: ora mais 
instrucional ora mais argumentativo (conforme apontado na seção 
anterior). No entanto, é recorrente a ação de legitimar práticas que 
apontem para masculinidades outras e deslegitimar práticas que 
sustentariam o modelo hegemônico aos moldes discutidos no capítulo 2. 
Esse aspecto se mostrou significante também entre os próprios 
participantes. Aqueles que estão há mais tempo no grupo e de modo 
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voluntário parecem atuar mais nesse sentido (conforme discutirei no 
capítulo 8, adiante). 

Ainda acerca dos/as interlocutores/as, a questão da classe social se 
mostrou significativa entre os participantes nas dinâmicas interacionais 
da sessão do grupo. Isso ocorreu tanto porque, como é possível 
depreender dos diversos excertos analisados ao longo desta tese, os 
participantes agenciam discursos bastante saturados temática e 
estilisticamente de marcas que apontam para determindas posições numa 
sociedade estratificada; quanto pela presença de momentos de 
tensionamentos mais explícitos que reverberaram em aproximações e 
distanciamentos entre as identidades em (re)construção no que tange a 
diferenças de classe social. 

No excerto a seguir, por exemplo, Jaime, que é de uma classe 
socioeconomicamente superior em relação aos outros participantes, 
constrói um discurso pautado na mitigação da exploração de classe, 
defendendo que mesmo num sistema capitalista haveria igualdade entre 
um operário, um chefe e um empresário. Vejamos. 

 
(34) 
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(Vários_S02L1400-1484) 

 
O excerto acima é parte de uma sessão em que se discutiam tarjas 

coladas em cada um dos participantes, sem que esses soubessem o que 
estava escrito nelas. Cada um deles recebeu uma 
nomeação/categorização que pode, segundo o/as facilitador/as, ser 
considerada um estereótipo. A dinâmica consistia em conversarem entre 
si, tratando o outro pela categorização apresentada na tarja. A despeito 
das inúmeras leituras possíveis para o trecho em pauta, ressalto aqui a 
tensão gerada acerca dos posicionamentos de classe que a discussão 
sobre “operário” levantou. 

Por um lado, Roberto propõe uma discussão acerca do aspecto de 
exploração que caracteriza uma sociedade de classes, da qual um 
operário participa na posição de explorado (Já viu operário que... né, é 
melhor do que o patrão? Não, ele é explorado. – linhas 1401-1402, 
negrito meu). Roberto enuncia-se utilizando uma estrutura de pergunta e 
resposta, sendo esta última construída de modo categórico. Por meio de 
sua pergunta, Roberto compara estilos de vida de patrão e empregado e 
é interrompido por Jaime, que busca numa sociedade europeia um 
“exemplo” que fundamentaria não só sua discordância de Roberto, mas 
principalemente a desqualificação da afirmação feita por este último 
([Em Portugal], em Portugal tem lugares que o operários vive melhor 
do que os chefes. – linhas 1403-1404). 

O enunciado de Jaime, que é empresário, aponta para convergências 
axiológicas que sustentam concomitantemente um discurso de 
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inferioridade do Brasil e de positividade das estruturas capitalistas de 
exploração a partir do modelo europeu, sobretudo no que tange aos 
processo de mercado global, figurado na narrativa de Paulo sobre uma 
empresa brasileira de cimento comprada por uma empresa portuguesa. 
Veja-se que ele é categórico ao afirmar a positividade do europeu (só 
que a ((nome da empresa)) não é do Brasil, né?) e articula esse 
discurso, como sendo um “fato”, ao discurso de qualidade de vida 
daquele país (E::: a::: vida deles... na... a questão da vida... como é que 
eu posso dizer? a qualidade de vida em Portugal, não importa se o cara 
é gerente ou se ele é ((incompreensível)) o tratamento é o mesmo. – 
linhas 1414-1418). Essa comparação é marcada também em outros 
momentos de sua fala (daqui X lá – linha 1434; eles X nós – linha 
1426). Jaime, inclusive, ri da “sociedade brasileira” ([...] sociedade 
brasileira é um pessoal de fé ((riso)) – linha 1461), da qual se distancia 
discursivamente por meio do processo de unificação desse outro sobre o 
qual fala (sociedade brasileira), marcando-a, ainda, como uma 
sociedade ingênua (pessoal de fé). 

É claro no excerto em pauta que Jaime e Roberto assumem 
posicionamentos opostos: um questionando o modelo de exploração 
capitalista e, portanto, a legitimidade das identidades sociais que 
emergem desse/nesse modelo, do que a de “operário satisfeito” é um 
exemplo (conf. linhas 1443-1454), e o outro legitimando esse modelo de 
exploração, via políticas internas de “benefícios imateriais” aos 
funcionários (tratamento dado ao chefe e ao empregado) e, 
consequentemente, as identidades que dele emergem. 

Nesse caso, Jaime legitima a identidade de operário como natural, 
aceitável e, acima de tudo, positiva, já que estaria – segundo seu 
discurso – na mesma posição de valoração social que a de outras 
posições numa estrutura de classes ([...] se o cara é gerente ou se ele é 
((incompreensível)) o tratamento é o mesmo – linha 1417-1418; Lá é 
outro [negócio] [...]operário que tem Unimed, operário que tira folga 
de descanso de segunda-feira, entende? É outro padrão de vida... – 
linhas 1434; 1436-1438; Lá é todo mundo igual. – linha 1482). Não há 
no discurso de Jaime nenhuma problematização que aponte para as lutas 
sociais dos trabalhadores para que algumas das inúmeras injustiças do 
sistema em pauta tivessem sido revistas, por exemplo. 

É nesse cenário embativo, então, que Alan, um trabalhador 
desempregado e participante do grupo, se manifesta. Ele enuncia-se 
justamente após a fala de Jaime mais carregada de crítica e deboche 
sobre a “sociedade brasileira” (linha 1460-1461). O tom categórico e 
contrastivo de Alan diante da fala de Jaime demostra seu distanciamento 
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do discurso deste último e aproximação com o discurso de Roberto. Isso 
é claro pelo uso da adversativa seguida de expressão explicativa no 
imperativo, dirigida a Jaime (Mas oh... veja bem oh... – linha 1462).  

Há aqui, então, um embate valorativo acerca de discursos de 
classes, mas também um embate sobre as próprias identidades que esses 
sujeitos performatizam na sessão do grupo a partir dos discursos em 
disputa: de um lado, Jaime-empresário, cujo discurso converge inclusive 
com aquele que legitima certa masculinidade hegemônica a partir de 
relações coloniais (conforme discuti no capítulo 2), embora – 
contraditoriamente – ele mesmo não se afigura, de fato, como um 
colonizador em termos globais; e, de outro lado, está Alan-operário, 
cujo discurso questiona a valoração positiva das relações de 
dominação/exploração de classe enunciada por Jaime. O enunciado de 
Alan, inclusive, aponta para essa exploração em termos geopolíticos 
([...] então o operário opera e o chefe coordena e vai ser aqui, na 
China, Portugal, na Ásia, no México, na Colômbia na::: - linha 1470-
1472), aspecto que põe em xeque o discurso de Jaime centrado na 
legitimação da relação centro/colonizador/valorizado-
periferia/colonizada/desvalorizada, já que até mesmo em Portugal 
“operário” seria ainda “operário”, segundo Alan. Em resumo, um dos 
aspectos que constituem essas identidades em (re)construção, qual seja, 
a classe social, atravessa as dinâmicas enunciativas na sessão do grupo e 
a discursivização de si nesse contexto. Isso se mostrou em inúmeros 
outros momentos que são apontados ao longo da tese. 

Outro aspecto da estrutura estilístico-composicional, as fronteiras 
enunciativas da sessão de grupo podem ser mensuradas em termos de 
estruturação ritual. Nesse sentido, é possível recortar a sessão, traçando 
suas fronteiras na abertura e no fechamento, que são indicialmente 
marcados, ou seja, podem ser recuperados por meio das marcas 
linguísticas que mantêm uma relação de contiguidade real como 
contexto mais imediato da situação (HANKS, 2008, p. 95). Entre essas 
fronteiras, a sessão é constituída por outros dois aspectos recorrentes: a 
apresentação de si e a atividade, sendo esse último o que ocupa a maior 
parte da sessão e pode ser subdividido em i) apresentação/explicação e 
ii) execução/discussão. Em termos sequenciais, a sessão se organiza, 
então, em: i) abertura, ii) apresentação de si, iii) atividades e iv) 
fechamento, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 18 – Aspectos composicionais da sessão e seus marcadores indiciais 
Aspectos composicionais 

da sessão de grupo 
socioeducativo 

Marcadores indiciais 
 

Abertura “Podemos começar?” (Roberto_S2L1) 

Apresentação de si 

“Acho que é legal a gente fazer uma 
apresentação” (Roberto_S02L8) 
°Meu nome é Cláudio°. 
(Cláudio_S02L53) 

Atividades 

Apresentação
/explicação 

“Hoje a atividade ela tá direcionada pra 
questão dos nossos preconceitos, né?” 
(Roberto_S02L82-83) 
“Então hoje o tema do grupo é trabalhar 
um pouco isso. Pra isso, tá, a gente 
vai... vai... é... distribuir uma tarja... tá... 
pra colocar na testa e a pessoa que 
receba essa tarja não vai saber o que tá 
escrito.” [...] (Roberto_S02L91-92) 

Execução/ 
discussão 

Roberto: Dá pra sobreviver com o que 
tu ganha? ((para Alan)) 
Alan: Cara, deve dá, né? 
Roberto: Éh? 
Alan: [Eu sou uma pessoa pulso firme. 
Profissional ((risos)) (Vários_S02L254-
257) 
E daí se colocando no lugar do 
homossexual, como que é::: sentir esse 
preconceito das pessoas? ((para 
Edson)) (Silvia_S02L429-430) 

Fechamento 

[Tá.] Assim a gente já tá no prazo, um 
minutinho, dois no máximo. 
(Silvia_S02L1613) 
Então... Até daqui a quinze dias ... hã::: 
será que vai ter feriado? Vai, né? 
(SilviaS02L1690-1693) 
Então é isso, gente. 
(Roberto_S03L825) 

Fonte: elaboração da autora. 
 

A maioria das partes que compõem esse gênero (abertura e o 
fechamento, apresentação, discussão) é sempre realizada pelos 
facilitadores, apontando para lugar que esses ocupam nessa enunciação. 
No entanto, o fato dessa interação ocorrer face a face torna todos e todas 
coautores desse gênero, embora com posições e graus de autoria 
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definidos. Vejamos, então, cada uma dessas partes que compõem a 
sessão. 

A Abertura acontece geralmente com um chamamento dos 
participantes por um dos facilitadores, com expressões que marcam o 
“início oficial” da sessão do grupo (Podemos começar?; Acho que 
começa então; A gente pode começar, viu? etc.). Conforme mostram os 
excertos abaixo, esse chamamento é sempre “negociado” entre Silvia e 
Roberto, os facilitadores mais ativos na direção da sessão. 
 
(35) 

 
(Vários_S02L1-7) 

 
(36) 

 
(Vários_S03L1-16) 

 
(37) 

 
(Vários_S04L1-6) 
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Essa espécie de negociação entre Roberto e Silvia ilustra um 

tipo de relação democrática possível entre diferentes sujeitos (nesse 
caso, a partir do ponto de vista dos participantes, entre homens e 
mulheres). Veja-se que, sendo ambos facilitadores e ocupando a mesma 
posição hierárquica no grupo, estão sempre negociando suas decisões. 
Na abertura nem ele nem ela iniciam a sessão sem o “aval” do/a 
companheiro/a. 

A inserção dos homens autores de violência em práticas em que 
haja relações de gêneros sociais que não se pautem na dominação 
masculina via violências de diversos tipos é positiva no sentido de que 
contribui para que esses percebam que esse tipo de relação é possível. 
Se práticas sociais são sempre significadas a partir de outras práticas 
(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), conforme pontuado no 
capítulo anterior, então é possível que os significados acerca das 
relações na prática do grupo sejam levados a atuar em outras práticas, 
ressignificando-as, conforme ilustra, por exemplo, a narrativa de Ivan, 
analisada na seção 7.3.2, adiante. 

A Apresentação pessoal ocorre sempre que há novos 
integrantes no grupo. Nesse momento, cada um dos participantes se 
apresenta ao grupo, dizendo seu nome e, caso queira, mais alguma 
informação que julga importante ser dita ao grupo. Dentre as doze 
sessões que constituem os dados de análise, esse tipo de apresentação 
correu em sete delas (Sessões 02, 03, 04, 06, 07, 08 e 14). Em quatro 
dessas sessões as apresentações começaram pelos facilitadores e nas 
outras três por diferentes participantes do grupo. As informações 
focalizadas nessas apresentações foram, na sequência das mais às menos 
recorrente: i) nome, ii) ocupação profissional, iii) motivo/tempo de 
vinculação ao grupo iv) idade, v) endereço, vi) expectativa/avaliação do 
grupo, conforme ilustram os excertos abaixo. 

 
 

(38) 
°Meu nome é Cláudio°. 

(Cláudio_S02L53) 
 
(39) 
Meu nome é Alexandre, já tô mais ou menos uns dois meses aí... 
participando. Tô gostando ... tá me fazendo bem.  

(Alexandre_S02L60-62) 
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(40) 
Meu nome é Marcos, trabalho de motorista, e::: é o segundo dia que eu 
tô vindo aqui, segunda vez... tô gostando. É bom. Tá limpando a::: 
memória  (digamos assim).  

(Marcos_S07L364-366) 
 
(41) 

 

 
Vários_S07L117-138) 

 
 

(42) 
Isso aí pessoal, boa tarde, meu nome é Alexandre, moro na ((nome do 
bairro)) e:: já... já tô uns... uns três meses, acompanhei ano passado e 
agora tô voltando aí, né? E os novatos que sejam bem-vindos, né? Possa 
tirar o melhor aproveito possível, né... porque é muito importante.  

(Alexandre_S06L41-46) 
 
Embora o fato de os facilitadores iniciarem as apresentações de 

si em algumas sessões pudesse configurar em um modelo do que 
poderia ser dito, em nenhum momento houve a definição explícita do 
que deveria ser dito, de modo que as informações focalizadas pelos 
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participantes ilustram aquilo que esses julgam pertinente dizer sobre si 
nesse contexto de interação. 

A recorrência da informação profissional nas apresentações 
mostra também que esse é um aspecto de identificação para esses 
sujeitos. Se comparado à história das masculinidades, conforme discuti 
no capítulo 3, escrever-se enquanto trabalhador é um modo de 
construção positiva de si, uma vez que o discurso de “homem 
trabalhador” é parte da constituição de uma masculinidade valorizada 
socialmente.  

Veja-se que em outros momentos, a vinculação ao trabalho é 
uma forma de valorizar ou desvalorizar os homens. Ao falar de um casal 
de vizinhos, por exemplo, Alexandre elogia a mulher porque é uma 
trabalhadora e critica o homem a partir de seu comportamento 
relacionado ao trabalho e a práticas que incomodariam a vizinhança (ela 
é... é batalhadora, né? e ele não quer nada com a vida, né? Ele trabalha 
numa empresa, daí, começou a passar mal lá porque não podia usar o:: 
cigarrinho... não o cigarro comum, aquele outro, começou a dar umas 
tremedeira no rapaz lá e não deu certo, né? Daí ela disse “não, tu vai 
ficar em casa, vai cuidar da menina”,  E ela trabalha e dá conta e ele 
fica em casa. Aí pega o carro do pai dele, sem escape, porque ele tá... 
faz uma barulheira que tá louco, né, parece que tá caindo um avião, e 
anda pra lá e pra cá... ((incompreensível)) tá nem aí, né? – 
Alexandre_S01L544-558).  

Além disso, na sessão 02, quando houve uma dinâmica com 
tarjas, Alexandre elogia Roberto via elogio ao que estava escrito em sua 
tarja (“operário”), ou seja, um bom homem é um “bom trabalhador”, o 
“braço direito do patrão” (Esse deve ser o braço direito do patrão, né? – 
Alexandre_S02L1390), discurso que ressoa um modelo hegemônico de 
masculinidade num sistema capitalista (GIDDENS, 1993; MISKOLCI, 
2012; NOLASCO, 1993; SAFFIOTI, 2004). 

O quarto aspecto da sessão é o que nomeei de Atividade. Este é 
organizado em dois blocos, um de apresentação da proposta e outro de 
execução. O primeiro consiste numa explicação do que será feito, 
explicitando também, algumas vezes, objetivos e justificativas da 
atividade e esclarecendo dúvidas. O segundo bloco é a execução da 
atividade. Essas ações centram-se, principalmente, na discussão sobre 
algum tema desencadeado por uma atividade de leitura de um texto 
(escrito em linguagem verbal, em vídeo, em desenhos etc.) e 
compreende a maior parte da sessão. Durante esse momento é quando 
mais ocorrem encaixamentos de outros gêneros, de diferentes esferas.  
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A análise dos dados permitiu verificar que os gêneros que são 
trazidos como desencadeadores das atividades são tipicamente de 
esferas especializadas (Lei, notícia, documentário, por exemplo.), 
gêneros secundários (BAKHTIN, 2003). Já os gêneros que emergem na 
interação, ou seja, que não são fruto do trabalho de planejamento da 
sessão, dizem respeito principalmente a contextos de conversas 
cotidianas, não institucionalizadas (piada, clichê, o ditado popular e a 
narrativa pessoal, por exemplo), gêneros primários (BAKHTIN, 2003). 
Esse momento será explorado com mais detalhes na seção seguinte, em 
que discuto o funcionamento da sessão. 

Por fim, o Fechamento ocorre ao final da atividade e é marcado 
geralmente por expressões como as ilustradas nos excertos abaixo. 
 
(43) 

 
(Vários_S01L1548-1554) 

 
(44) 
Então... Até daqui a quinze dias ...  

(Silvia_S02L1690) 
 
(45) 
Vamos deixar o telefone sempre atualizado, ser por acaso mudar daí liga 
aqui e dizer “mudou o telefone e tal”... pra gente num ficar perdido, né? 
A priori era isso, [aí fecha assim] 

(Roberto_S03L762-765) 
 
(46) 

 
(Vários_S04L1657-1664) 
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Como ilustra o último excerto acima, essa “marcação”, às vezes 

não inicia apenas por meio da linguagem verbal, mas por meio de 
gestos, como levantar-se, guardar o material usado etc., embora esses 
sempre sejam acompanhados por falas que apontam para o fim da sessão 
(e para o “planejamento” da próxima – S04L1663). Nesse caso, são os 
gestos dos participantes que marcaram encerramento da sessão (linha 
1662) 
 
7.3 DO FUNCIONAMENTO 

 
O momento “Atividades” ocupa a maior parte da sessão, motivo 

pelo qual dedicamos a ele uma parte específica, centrada na discussão 
do funcionamento do gênero discursivo em pauta. É nesse momento em 
que vários outros gêneros são reenquadrados de modo planejado pelos 
facilitadores para subsidiar a discussão do dia. A partir disso, outros 
gêneros também emergem de modo “não planejado” ou “menos 
planejado”, sobretudo na voz dos participantes (conf. Quadro 16, 
capítulo 6, seção 6.4). Dentre os gêneros mobilizados pelos facilitadores 
como base de discussão, estão principalmente gêneros da mídia (arte 
audiovisual, jornalismo, publicidade etc.). Já dentre os gêneros 
emergentes na sessão (de modo não planejado), estão as narrativas e os 
clichês. Assim, vejamos, então, o modo como a sessão funcionada a 
partir dessas instâncias. Para tanto, focalizo a análise em dois casos 
específicos: i) a notícia enquanto gênero estrategicamente reenunciado e 
ii) a narrativa pessoal enquanto gênero emergente na sessão, na voz dos 
participantes. 

 
7.3.1 “Nã(o), ele repreendeu.”: a notícia e a luta pelas diferentes 

formas de acabamento da realidade 
 

Temos chamado de “gêneros estrategicamente reenquadrados” 
aqueles que foram escolhidos pelos facilitadores do grupo para serem 
utilizados como disparadores de discussão nas sessões. Nesse sentido, 
trata-se de gêneros recontextualizados (FAIRCLOUGH, 2003) de 
diversas esferas de atividade (Judiciária, Midiática, Familiar etc.) para a 
esfera da Assistência Social, para a prática do grupo socioeducativo e, 
mais especificamente, para dentro do gênero sessão de grupo 
socioeducativo. Esse processo de recontextualização, ou de 
reenunciação para usar um termo a partir dos estudos bakhtinianos, é 
constitutivo da linguagem, uma vez que o que a caracteriza é o 
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dialogismo (BAKHTIN, 2003; VOLOCHINOV, 1929), mas se torna um 
aspecto ainda mais substancial na Modernidade tardia. 

Afinal, conforme explica Giddens (2002), com o desenvolvimento 
das tecnologias de comunicação, a recontextualização tem sido usada, 
inclusive, como uma tecnologia de exercício de poder para ação em 
tempo e espaços estendidos (FAIRCLOUGH, 2003). No entanto, pode 
também, contraditoriamente, fazer emergir novas formas de resistência 
que agem igualmente em tempos e espaços estendidos (FAIRCLOUGH, 
2001). 

Considerando o exposto, a análise a seguir se concentrará no 
momento da atividade da décima sessão, em que quatro notícias 
publicadas em sites da internet são recontextualizadas na prática do 
grupo (Conf. Anexos B, C, D e E). Dentre estas, não é possível 
recuperar a fonte apenas da notícia 04, (Caso José Mayer). Das três 
outras (Notícia 01: José Mayer é um grave alerta de que é preciso levar 
Bolsonaro a sério; Notícia 02: Foto machista de estudantes de medicina 
revolta internautas. Conselho promete punir e Notícia 03: Globo não 
consegue combater machismo explícito de Marcos dentro do BBB), duas 
(notícias 01 e 02) não são de fontes consideradas hegemônicas, ou seja, 
que tenham um domínio expressivo do mercado jornalístico. Apenas a 
notícia 03 pode ser considerada de mídia hegemônica, uma vez que 
pertence às empresas do Grupo Record. 

Embora não seja nosso foco analisar todas as notícias de modo 
exaustivo, é possível perceber que a valoração dos acontecimentos 
sociais que publicizam é negativa, o que pode ser percebido já pelas 
manchetes, que utilizam escolhas lexicais específicas acerca dos 
acontecimentos noticiados, sobretudo por adjetivações (“grave alerta”; 
“foto machista”, “machismo explícito”). Apenas na notícia 4, essa 
orientação está menos explícita, embora possa ser recuperada, sobretudo 
se considerarmos que a voz da mulher que acusa o ator de assédio é a 
que é reportada e que o episódio de assédio foi considerado um fato 
noticioso. 

Nesse caso, a escolha dessas notícias ilustra um horizonte 
axiológico que aponta para a valoração negativa das práticas sociais 
noticiadas. Tal horizonte é inferido também pelo fato de tais 
acontecimentos serem socialmente considerados “fatos noticiosos”. 
Embora a veiculação desses fatos não garanta que as empresas da mídia 
de massa os tratem como “socialmente relevantes”, o fato de essas 
darem-lhe alguma visibilidade (ainda que muitas vezes com intuito de 
construírem para si identidades de marca positiva, conforme discutido 
em FERRETTI SOARES; BONINI, 2016; FERRETTI SOARES, 2016), 
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significa que esses temas encontram recepção entre a audiência. Desse 
modo, é possível perceber que esses não são compreendidos como 
acontecimentos completamente “irrelevantes”, “invisíveis”. Esse 
aspecto mostra, conforme aponta Bourdieu (2010), que há mudanças 
estruturais ocorrendo na sociedade em termos de relações de gênero, 
embora essas estejam envoltas de um emaranhado de relações de poder 
que não podem ser desprezadas. A despeito disso, aponta para o fato de 
as masculinidades que configuram as práticas noticiadas estão ao menos 
em processo de problematização no país. 

Vejamos, então, o modo como essas notícias foram 
recontextualizadas na sessão e como a problematização de 
masculinidades no âmbito regional se articula com a problematização 
num nível local, ou seja, da prática do grupo socioeducativo. 

Num primeiro momento, Silvia apresentou a atividade, pontuando 
que o tema norteador da sessão era “a violência contra a mulher e as 
masculinidades”, conforme ela expressa no excerto abaixo. 
 
(47) 
Quando sentou pra planejar a:: a::: o tema, a atividade de hoje,  a gente:: 
é::: levou em consideração que tem muita coisa acontecendo na mídia ... 
em relação ao tema da violência contra a mulher... e::: sobre as 
masculinidades  enfim... e a gente pensou em trazer um pouco isso pro 
nosso::: nosso debate, né? Porque::: é:::: nossa discussão não fica só 
aqui, né, nossa discussão vai além daqui ... é pra vida de cada um e:: e::: 
essas coisas vão refletindo, né? E a mídia vem trazendo algumas coisas 
pra gente pensar, e a gente trouxe quatro notícias... aqui, nós estamos em 
quatro [eu acho que vai ficar uma notícia pra cada um.]  

(Silvia_S10L197-209) 
 
Tendo apresentado a temática, as notícias foram penduradas com 

um grampo de roupas em um varal e cada participante retirou uma delas 
para ler e dizer ao grupo o que pensava sobre o acontecimento noticiado. 
Veja-se que o foco da leitura aqui é dado pela orientação temática da 
sessão do grupo, ou seja, a discussão sobre relações de gênero social e a 
necessidade de mudanças de práticas pautadas na dominação masculina. 
Isso é claro quando Silvia explica os motivos que justificam a escolha 
dessas notícias (a gente:: é::: levou em consideração que tem muita 
coisa acontecendo na mídia ... em relação ao tema da violência contra a 
mulher... e::: sobre as masculinidades  enfim... e a gente pensou em 
trazer um pouco isso pro nosso::: nosso debate, né?). Nesse caso, “o 
que acontece na mídia” diz respeito a atitudes machistas de profissionais 
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dessa área (notícias 01 e 04), ou mesmo empresas de comunicação 
(notícia 03), e veiculação via mídia de atitudes machistas (notícia 02). O 
excerto e a figura a seguir são relativos à discussão da terceira notícia e 
exemplificam o teor do debate durante toda a sessão, motivo pelo qual 
concentro a análise no excerto em tela. 

 
(48) 
 

 

 

(continua) 
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(Vários_S10L1143- 1261) 

 
Em termos genéricos, há no trecho da sessão em pauta, o processo 

de intercalação de um gênero secundário da esfera midiática (notícia) na 
composição de outro gênero secundário, da esfera assistencial (sessão de 
grupo socioeducativo). Esse processo envolve um tratamento do tema da 
notícia atravessado pelo (a serviço do) tema da sessão, de modo que este 
é quem determina a maneira como aquele será focalizado, havendo, 
portanto, via gênero discursivo, a articulação entre masculinidades 
regionais (figuradas no âmbito da mídia, via notícia) e masculinidades 
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locais (figuradas no âmbito da prática do grupo, via sessão de grupo 
socioeducativo). 

Note-se, assim, que a orientação dada pelos autores da notícia não é 
contemplada na leitura desta no contexto da sessão. Se, conforme é 
possível verificar na notícia 03, o horizonte temático são as atitudes 
machistas de Marcos, participante de um Reality Show, e a omissão da 
Rede Globo, o canal que produz e veicula o programa, diante do caso; 
na sessão, apenas as atitudes de Marcos são focalizadas (A minha 
notícia é sobre o Big Brother, aquele cara – linha 1143-1144).  

Esse aspecto vai orientar todos os enunciados seguintes, nos quais 
se discute, então, a atitude do participante do programa televisivo. Note-
se que o enunciado de Edvan também não reporta a ideia de machismo, 
presente na crítica feita pela notícia. De fato, é justamente a 
categorização do que ocorreu no âmbito do programa televisivo o 
assunto que pautará todo o embate discursivo na sequência da sessão, 
mostrando o quando a linguagem é capaz de registrar as fases mais 
transitórias, mais efêmeras das mudanças sociais (VOLOCHINOV, 
2014, p. 42). 
O modo como os participantes se colocam na discussão do fato (para 
além de Edvan, o único que leu a notícia inteira) demonstra que eles já 
estavam cientes do ocorrido (ou porque acompanham o programa em 
questão ou porque têm acesso aos veículos que o publicizam). Veja que 
os participantes apontam detalhes que não estavam na notícia (O 
Marcos, né, do Big Brother, ele também é médico acho esse cara, né? – 
Edvan_S10L1150-1151; Ele é::: cirurgião plástico. Ivan_S10L1152; a 
Globo tirou ele, né, [...]Edvan_S10L1158; [A delegada que tirou .] – 
Ivan_S10L1159). 

A partir da linha 1163, o embate acerca do que teria ocorrido no 
âmbito do programa é intensificado. Nesse caso Edvan explica o motivo 
que teria levado uma “delegada buscar ele [Marcos]”. Em sua 
explicação, percebe-se a dificuldade de nomear a atitude de Marcos. Em 
princípio, Edvan a nomeia de “agressão”, mas logo reformula sua fala, 
negando que Marcos tenha agredido Emilly (É, ele foi, é que::: agrediu, 
ele não agrediu, mas [...] – linhas 1163-1164). No entanto, Edvan tem 
dificuldade de encontrar uma palavra que dê sentido ao fato. Isso é claro 
pela pausa e prolongamento que marcam sua fala ([. ..] ele... é:::... – 
linha 1164). 
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Figura 8 - Notícia 03 – “Globo não consegue combater machismo explícito de 
Marcos dentro do BBB” 

 
Fonte: material coletado em campo.122 

 

                                                           
122 Disponível em: <http://entretenimento.r7.com/blogs/odair-braz-
jr/criticas/globo-nao-consegue-combater-machismo-explicito-de-marcos-dentro-
do-bbb-06-04-2017/> Último acesso em 19 jan. 2018. 
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Na sequência, o sentido para a violência sofrida por Emilly passa a 
ser co-construído mais explicitamente entre os integrantes da sessão. 
Assim, eu sugiro o termo “coação”, que marca um dos aspectos de 
violência psicológica previstos na Lei Maria da Penha ([...] controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento [...] – BRASIL, 2010, p. 14). Edvan o reenuncia em 
tom de concordância e acrescenta mais um termo: “diminuição” ([...] 
[Coagiu ela], diminuiu ela [...] – linha 1167). Álvaro, então, nos 
“corrige”, enfatizando que Marcos “na verdade repreendeu” (linha 
1170). 

Após a fala de Álvaro, a tensão que o tema suscita nos integrantes 
da sessão é marcada pela emergência de conversas sobrepostas (a partir 
da linha 1171). Tal tensão deriva em grande medida do embate entre o 
reconhecimento e o não reconhecimento desse tipo de violência 
enquanto tal. Diante disso, os participantes buscam modos de 
discursivizar o acontecido e detalham não só o fato, mas também 
aspectos das atitudes de Marcos em outros momentos do programa que 
sustentariam alguma coerência em sua biografia diante do episódio em 
discussão ([...] ((incompreensível)) pras as outras meninas também ele 
aprontou pra todas elas lá e... e depois ele andou::: quase que, não, só 
não bateu acho que porque ele sabia que tava na TV, né, mas ele::: ele 
segurou ela pela mão lá num canto... – Edvan_S10L1174-1178; >E 
meteu o dedo na cara dela.< [...] – Ivan_S10L1179; [...] e::: fazia com 
o dedo assim ((encena o que diz)) [...] Edvan_S10L1180). 

Os horizontes axiológicos de Ivan e Edvan parecem convergir dado 
que ambos detalham o fato enquanto violento e buscam tornar esse 
sentido coerente a partir da biografia de Marcos. Nesse sentido, embora 
não explicitem com o termo “violência”, parecem compreender a 
agressão de Marcos como um tipo de violência. Isso aponta para 
deslocamentos importantes, especificamente para o fato de a violência 
(ao menos a do outro) tornar-se percebida pelos que ocupam posições de 
dominação de gênero social (KIMMEL, 1998). Além disso, o próprio 
Edvan reconhece mais adiante (linha 1242), que poderia ter feito o 
mesmo naquelas circunstâncias. Esse fato demonstra em alguma medida 
o reconhecimento de seu lugar a partir de um excedente de visão, de um 
outro contra o qual Edvan se coloca (no caso, Marcos). A “descoberta” é 
então uma forma de perceber a si mesmo a partir desse outro. O outro é 
ele mesmo. 

É contra esse horizonte axiológico que Álvaro novamente se 
enuncia. Veja-se que ele reitera o termo “repreensão” e nega os sentidos 
derivantes da avaliação de Ivan e Edvan (°Nã(o)... ele repreendeu.° – 
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Álvaro_S10L1183). A postura de Álvaro contrasta com a de Edvan, na 
medida que encarna esse outro (Marcos, da notícia) e o defende. Na 
verdade, Álvaro defende a si mesmo. 

Álvaro se distancia de seus pares e reitera seu posicionamento, 
ainda que de forma modalizada, já que fala em tom baixo. No entanto, 
seu enunciado é retomado por Ilma, que reitera a disputa pelo 
significado do ato noticiado (É. É... uma repreensão é:: é uma coisa 
diferente [...] – Ilma_S10L1186). Essa disputa, conforme afirma 
Fairclough (2001; 2003), não é simplesmente por uma ou outra palavra, 
mas pela forma de dar acabamento a uma realidade (BAKHTIN, 2003; 
MEDIVIÉDEV, 2016; VOLOCHÍNOV, 2014), cujas implicações 
alcançam pessoas na realidade de práticas cotidianas. 

Ainda, tal disputa ilustra a complexidade das relações dialógicas 
participantes da cadeia complexamente organizada da vida, aspecto 
intensificado pela estrutura composicional da sessão enquanto gênero 
discursivo organizador dessa prática e pelas relações dialógicas na rede 
de práticas da qual a sessão participa. A disputa em questão, que se 
segue ao longo da sessão, pode ser sistematizada da seguinte forma: há 
modos de acabamento que i) legitimam o ato noticiado enquanto 
violência; ii) modos que encaminham-se para a compreensão deste 
enquanto violência e iii) modos que negam-no enquanto violência e o 
vinculam a uma atitude de “macheza”, “ajuda à mulher”. Há, portanto, 
neste último caso, formas de conceber a masculinidade e a feminilidade, 
vinculando esta à infantilização e dependência e aquela ao domínio. 

No excerto em análise, o primeiro modo de acabamento é 
construído por Ilma e por mim; o segundo, por Ivan e Edvan; e o 
terceiro, por Álvaro. As diferenças entre esses horizontes são marcadas, 
obviamente, pela orientação temática da sessão e o cerceamento 
(HANKS, 2008) que a esfera de atividade exerce sobre aqueles que dela 
participam, bem como pelas posições dos participantes e facilitador/as 
no âmbito do gênero sessão de grupo socioeducativo. 

Esse fato poderia explicar a aproximação de Ivan e Edvan a Ilma e 
seu distanciamento de Álvaro, podendo esta ser uma estratégia de criar 
uma autoidentidade positiva diante dos/as facilitador/as; mas não 
explica o posicionamento de Álvaro, que estaria, então, criando 
“estrategicamente” (?) uma autoidentidade negativa de si. Apesar disso, 
Álvaro explicita a pressão da esfera quando enuncia concordância com 
Ilma ([Sim, mas ali::] – linha 1190; É uma violência. [...] – linha 1196; 
Isso é uma violência. – linha 1203; [Houve.] – linha 1222), embora 
reitere recorrentemente seu posicionamento discordante logo após as 
“concordâncias”. 
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O horizonte axiológico de Álvaro aponta, ainda, para a vinculação 
entre violência e masculinidade (hegemônica). Veja-se que ele explica a 
agressão, enunciada por ele como “repreensão”, enquanto uma 
“imposição de macho” (linha 1200) para limitar as ações da mulher ([E 
é uma violência que não, pra repreender você,] pra você não passar 
dali. – linhas 1207-1208; se eu não parar verbalmente eu vou tentar te 
por [uma:::] [...] imposição de macho ali pra:: tu. – linhas 1196-1198; 
1200). Nesse caso, sua explicação se pauta na naturalização dessa 
relação (WELZER-LANG, 2001). Além disso, ele se pauta num quadro 
interpretativo que separa a violência verbal da física, sendo esta última 
entendida como uma ação “de macho”, em outras palavras “macho não 
conversa, ele agride”. 

A naturalização da relação entre masculinidade e violência apareceu 
em discursos de outros participantes, não ocupando o foco de sua 
atenção discursiva, ou seja, apareceram enquanto pressupostos não 
problematizados, apontando o quanto a dominação masculina é mesmo 
parte do habitus social (BOURDIEU, 2010). Nesse caso, quando Jaime 
narra o momento em que seu tio, vendo-o cozinhar, reprovou sua 
atitude, iniciando uma discussão, utiliza a expressão “chegou virando 
homem” para dar conta da atitude violenta ([...] Meu tio chegou virando 
homem “Isso é coisa de mulher.” [...] Aí ele chegou e falou “Isso é 
coisa de mulher, pra fazer... isso não se faz e não sei quê e não sei quê.” 
- Jaime_S01L1515-1520).  

De modo mais explícito, essa vinculação fez-se presente também 
nos enunciados de outros participantes, num tom algumas vezes de 
justificativa para suas ações no presente, mas também de crítica e 
reprovação desse tipo de ação. Ivan, por exemplo, ao falar das 
brincadeiras de infância, aponta para o modo como os brinquedos “de 
meninos”, objetos substancialmente relacionados à constituição de 
masculinidades e feminilidades (CALDAS-COULTHARD; VAN 
LEEUWEN, 2004), se relacionavam com brincadeiras violentas. ([...] cê 
tinha um carrinho ali... o carrinho tinha que bater pra quebrar o 
carrinho do outro... é verdade ou não é? O homem não é criado pra 
proximidade... [...] – Ivan_S14L395-398). 

No caso de Álvaro, ainda, além dessa vinculação entre violência e 
masculinidade, a ideia de repreensão está atrelada a de “ajudar a 
mulher”, “educá-la”, assim como se educam os filhos, sentido atrelado 
ao ato de Marcos “corrigir” Emilly quanto ao uso de álcool (conforme 
notícia 03). É visível que Álvaro assume o ponto de vista de Marcos e 
busca sustentar a coerência do ato deste último, a partir de um 
posicionamento paternalista ilustrado em outros momentos de seus 
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enunciados ([...] eu sou o pai de uma menina, de vinte e um ano... co... 
será que eu gostaria de ver ela com um velho de trinta de quarenta 
ano? Porque ela também tem que analisar... eu não quero vamos dizê 
assim, se aproveitar da situação... porque pode ser que no momento ela 
teje carente... precisando de uma conversa de uma palavra... aí tu chega 
ali porque uma pessoa mais madura ele tem a palavra disposta na 
boca... queria ou não queira tem... [...] Álvaro_S10L2446-2445). 

Por fim, outra implicação relacionada com o processo de 
encaixamento de gêneros e o modo de resignificar masculinidade e 
violência diz respeito a mais uma explicação de Álvaro sobre a 
ocorrência do fato noticiado. Nesse caso, após a fala de Edvan, 
reconhecendo de forma modalizada que também poderia agir como 
Marcos nas circunstâncias em que este estava, Álvaro explica que tanto 
Marcos quanto Emilly assinaram um contrato para participar do reality 
show, de modo que deveriam aceitar tudo o que ali ocorresse (Só que 
assim, quando eles, acho uma coisa que eles deveriam ter visto ali, 
porque daí caiu na mídia, pessoal, porque quando eles assinaram esse 
papel lá em cima, ele assinaram, de livre espontâneo... tanto ela quanto 
ele, que haveria conflitos... tendeu? Eles não assinaram o papel só:: que 
nem aqui, lá a assinatura deles quando eles entraram lá, des(de) os, dos 
sexos que eles fazem debaixo do edredom... até tudo eles são 
responsáveis pelos seus atos... eles assinaram um termo de 
responsabilidade... – linhas 1245-1254). 

Essa explicação diz respeito ao tema da notícia recontextualizado 
dentro da sessão e, portanto, lança respostas tanto à notícia quanto à 
sessão. No primeiro caso, constrói-se o sentido de que a Rede Globo não 
deveria ser criticada pelas ações que ocorreram no reality show, já que 
estas eram de responsabilidade dos participantes via assinatura de 
contrato. No segundo caso, de que a assinatura de um contrato (metáfora 
para o contrato de casamento) pressupõe a liberdade irrestrita na relação, 
inclusive a de agressão, tendo os cônjuges – centralmente a mulher – 
que suportá-la sem a interferência de alguém de fora (metaforizada pela 
expressão “porque daí caiu na mídia, pessoal” em que Álvaro aponta 
essa interferência como o problema da situação). Essa metáfora do 
casamento é uma resposta ao horizonte temático da sessão, segundo o 
qual, uma interferência de fora (o que a própria política pública do 
grupo significa) seria necessária, legítima. 

Há ainda a legitimação do discurso segundo o qual o contrato de 
casamento divide a vida entre privado e público, sendo que entre tais 
ambientes não haveria mútua interferência, bem aos moldes das relações 
burguesas emergentes na modernidade (Conforme discussão do capítulo 
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2). Esse modo de compreensão é ilustrado também quando Álvaro, por 
exemplo, em outras sessões divide os espaços sociais em contexto da 
empresa (público) e contexto da casa (privado) (Conforme S10L1411-
1414) e quando, na sala de espera, conversando sobre religião com 
outros participantes, ele critica o divórcio, principalmente no âmbito 
evangélico, conforme anotações abaixo. 

 
Álvaro criticou muitíssimo o fato de haver 
divórcios na igreja. Ele parecia defender o que 
chamou de “princípios” dos pais. Disse ainda que 
“essas igrejas tão virada num swing”, que “não se 
vê numa igreja mais aquela mulher que casou 50 
anos, só as velhas...”. Ao dizer isso, Ivan e a 
secretária riram. Álvaro falava indignado que 
“tem mulher que já tá no terceiro marido, não tem 
vergonha na cara, ao invés de pegar sentar 
conversar e resolver o problema. É simples.”. Ele 
usava um tom elogioso ao casamento e aos tipos 
antigos de relação. Entendi porque ele não deixa a 
ex-mulher em paz.  (Diário de campo, 15.03.17) 

 
Em resumo, a intercalação de gêneros implica recontextualização e, 

consequentemente, (re)acentuação de aspectos da dimensão temática do 
gênero reportado a serviço do tema do gênero aglutinador. Nesse caso, 
há leituras e respostas preferenciais. No caso da notícia 
recontextualizada na sessão de grupo, houve o apagamento de aspectos 
da esfera midiática (a crítica à empresa de mídia concorrente) e a 
acentuação do fato noticiado (a violência contra mulher cometida por 
um homem no âmbito de um programa televisivo). 

Tal fato, porém, foi significado à luz da heterogeneidade axiológica 
que marca o contexto da sessão de grupo, figurada na relação “violência 
X não-violência/repreensão”. Nesse caso, indiretamente age-se sobre o 
tema da própria notícia, que enquadrara o fato a partir de um 
determinado horizonte axiológico. Assim, os sentidos que a notícia 
buscou fechar (machismo/violência) foram discutidos justamente nos 
pontos que tornavam o significado aberto, ou seja, agiu-se sobre a 
potencialidade semiótica e sua articulação com a realidade (o fato 
noticiado), algo possibilitado pelos aspectos que constituem a sessão 
enquanto gênero discursivo, sobretudo seu horizonte temático e sua 
estrutura estilístico-composicional. 

Nesse sentido, a sessão aparece aqui como lócus que possibilita o 
encontro entre diferentes horizontes axiológicos e, consequentemente, a 
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emergência de modos diversos de significar a realidade, modos de 
inscrever na histórica e na linguagem masculinidades outras, para o que 
o reconhecimento de si, por exemplo, a partir de um outro (como no 
caso de Edvan), é significativo. Esse aspecto de alteridade se mostrou 
relevante em outras circunstâncias do grupo, sobretudo pela busca de 
compreender a realidade a partir do ponto de vista da mulher, vista 
então, não como objeto, mas como um sujeito com motivos, vontades e 
independência. Vejamos. 

No excerto abaixo, por exemplo, numa conversa na recepção, 
Vicente responde a Arthur, que questiona a imputação da medida 
protetiva pedida pela ex-mulher. Veja que Vicente se coloca no lugar da 
mulher a fim de levar Arthur a ler a situação de um modo diferente. 

 
(49) 
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(Vários_recepçãoS07L383-422) 

 
No excerto acima, Arthur afirma que a mulher solicitara a medida 

protetiva como forma de afastá-lo das filhas (linha 402-403). Ele não 
percebe a discussão que teve com a ex-mulher como violência. Então, 
Vicente se coloca no lugar da mulher ([...] só que eu tô falando o lado 
dela, entendeu? – linhas 415), de modo a tentar fazer Arthur 
compreender que possa ele ter provocado medo na mulher. Veja-se que 
Vicente coloca Arthur como motivador da medida (Você já não tá 
causando:: medo nela? – linha 404). Ele aloca, então, os sujeitos da 
situação de violência em posições diferentes das narrativas comuns 
daqueles que chegam ao grupo (de vitimização própria, de 
culpabilização da mulher, de negação da violência). 

Vicente, então, legitima também a imputação judicial e, 
consequentemente, busca mostrar, embora não tenha informações claras 
do caso, a validade do pedido da ex-mulher de Arthur, sua ação 
enquanto sujeito de direito. 

Vejamos agora um dos gêneros que emergem na sessão, qual seja, a 
narrativa pessoal. 

 
7.3.2 “Daí que eu comecei a me ligar entende?”: a narrativa 

pessoal e a ressignificação de práticas cotidianas 
 

Conforme afirma Chouliaraki e Fairclough (1999), a 
significação das práticas faz parte dessas mesmas práticas. Assim, as 
narrativas emergentes durante as sessões do grupo em grande medida 
agem sobre as práticas que buscam enunciar. Tal processo, no entanto, 
conforme afirma Volochinov (2014), é marcado não só por esse 
contexto amplo no tempo-espaço e as relações dialógicas nele 
implicadas; mas também pelo contexto imediato da prática social, 
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realizada, neste caso, pelo gênero sessão de grupo. Assim, as narrativas 
emergentes desse contexto congregam essas redes dialógicas e agem na 
construção de identidades e do próprio mundo por meio do acabamento 
que é dado a este.  

Assim, no excerto abaixo, articula-se o tema típico da narrativa 
de si (uma história da própria vida), encaixando-o no tema da sessão 
(mudança). Isso envolve o diálogo entre diferentes horizontes 
axiológicos (discordando da necessidade de mudança, concordando com 
ela, exemplificando-a etc.), sendo que cada um desses horizontes 
desencadeia, por sua vez, construções de masculinidades distintas. São 
essas relações que objeto discutir a seguir a partir da narrativa abaixo. 

   
(50) 
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(Vários_S10L599-684) 

 
O excerto acima é parte da mesma sessão em que se discutiam 

várias notícias jornalísticas de fatos publicizados como atitudes 
machistas (conforme discussão na seção anterior). Uma dessas notícias 
era a de que Jair Bolsonaro, então deputado federal, havia declarado em 
uma entrevista que sua filha era fruto de uma “fraquejada”. Ivan 
comenta essa notícia reprovando-a e a explica como fruto de uma 
cultura machista. Em meio à discussão durante a sessão, Ivan enfatiza 
que, no passado, também agira de modo machista, vinculando tal 
adjetivo a práticas relacionadas à divisão do trabalho; mas afirma que 
hoje é diferente, já que houve uma mudança nessa divisão de tarefas 
([...] que nem eu... hoje eu lavo uma louça, eu limpo a casa, eu... lavo 
meu carro... entende? Antigamente não... [...] – S10L580-581). Diante 
de sua afirmação, eu o questiono sobre o que o teria feito mudar. A 
resposta é reportada na íntegra no excerto acima. 

Em sua explicação, Ivan busca um acontecimento em sua vida 
que explique a mudança de comportamento que ele vinha enunciando. 
Ele, então, apresenta uma série de eventos, dentre os quais estão as 
sessões de que vinha participando nos últimos dois meses e meio 
([Óh...] um pouco pela palestra aqui... - linha 601). Menciona também o 
fato de enfrentar uma doença crônica que o leva a frequentes internações 
numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e que o colocara numa 
fila de transplantes, assunto de conhecimento de seus interlocutores ([...] 
um pouco foi o que eu passei... entendeu? – linhas 601-602). Afirma 
ainda que simplesmente se conscientizou (Um pouco foi conscientizar 
também, porque... –  linha 604) e volta a enfatizar as sessões do grupo, 
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nomeadas aqui por “palestras” (mais foram as palestra que me ajudou 
[...] linhas 604-605). 

Esse destaque no papel do grupo, construído pela repetição 
(linhas 601; 604-605) e pela ênfase entonacional (linha 604), contribui 
para a construção de uma identidade positiva diante dos facilitadores. 
Isso se dá, principalmente, porque esses são os responsáveis pelo grupo 
e porque a estima dessas pessoas, sendo elas peritas vinculadas a um 
sistema abstrato (GIDDENS, 1991), articulado, aliás, ao Judiciário, 
legitimaria uma identidade positiva de Ivan no contexto público, 
contribuindo, inclusive, para a legitimação da coerência de sua narrativa 
de mudança. 

O evento focalizado por Ivan, no entanto, enquanto causalidade 
de sua transformação aparece na sequência, quando este inicia uma 
narrativa pessoal. Veja-se que, após ter elencado os motivadores 
anteriores, ele titubeia (que eu... que da:: daí o::: - linha 605-606) e 
parece, por meio da negação, apontando para um descoberta de sua 
própria história, apresentar então o motivo mais significativo de sua 
mudança – não de comportamento apenas, mas de horizonte axiológico 
(nã:::o ((tom de descoberta)) quando eu entrei na prefeitura, daí 
comecei a mudar a minha cabeça – linhas 606-608). Esse 
acontecimento, então, diz respeito à sua mudança de local de trabalho. 
Ivan era caminhoneiro e fazia longas viagens pelo país, e passou a ser 
motorista de uma instituição pública local. 

Esse ponto de virada é marcado pelo advérbio (quando) que 
localiza na narrativa de vida de Ivan um período em que, segundo ele, se 
inicia um processo de reflexividade (de desnaturalização) acerca das 
relações de gênero. Esse processo se deu em dois momentos. O primeiro 
ocorre quando ele “sai da estrada” e inicia seu trabalho na instituição 
pública, e o segundo, quando muda de repartição no interior dessa 
mesma instituição, passando a interagir rotineiramente com mulheres. 

Em ambas as novas situações, Ivan atribui sua mudança a tal 
convívio, ao fato de, por “conversar mais com mais mulher” (linha 608-
609), não vê-las mais “[...] como aquele... pedaço de carne...” (linha 
610). Ivan ainda reenuncia seus próprios pensamentos à época, ou as 
percepções que outros teriam sobre ele e aquele contexto, e os nega 
(nossa que coisa gostosa o... vou andar com essa gostosa hoje... – linha 
610-612; daí tá que nem pinto no lixo que nem diz o outro, né? Rodado 
de mulhé... mas não... – linhas 670-672). 

A narrativa de Ivan é marcada por diferentes cronotopos que 
constituem e em alguma medida são constituídos pela prática do grupo 
socioeducativo: o contexto mesmo da narrativa e o contexto do 
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acontecimento narrado. Assim, a prática do grupo age tanto sobre as 
práticas de contextos de trabalho, quando Ivan discursiviza e dá sentido 
aos fatos narrados e vivenciados naquele tempo-espaço; quanto 
contextos familiares, quanto esses são também representados na 
narrativa. Isso figura o que Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 26) 
pontuam como um aspecto constitutivo das práticas, ou seja, o fato de 
que representações, ou melhor, “construções discursivas das práticas 
[serem] em si mesmas partes das práticas”. 

No entanto, essa construção que transcende o tempo-espaço do 
ato de narrar e se alonga na cadeia dialógica ininterrupta da vida ocorre 
constituída por esse mesmo tempo-espaço, ou seja, o contexto do aqui-
e-agora do grupo (BAKHTIN, 2003; VOLOCHINOV, 2014). Nesse 
sentido, a narrativa emerge para responder o enunciado que questiona 
Ivan sobre sua mudança. O participante, então, (re)constrói sua história 
e o faz para e com os outros participantes dessa prática, que constituem 
dialogicamente sua resposta. A valoração que este faz do que narra, 
portanto, é marcada tanto pelos interlocutores quanto pelo tema 
(mudança) para os quais se orienta, sendo este último fruto da esfera na 
qual a sessão existe, ou seja, a Assistência Social. 

Em sua narrativa, o participante apresenta enquanto causalidade 
de suas ações passadas, de sua percepção diante do novo emprego, um 
habitus marcado pelas práticas nas quais se engajou ao longo de sua 
vida (educação familiar, profissão de caminhoneiro, contato com 
prostitutas), veja-se que as expectativas que reporta ter tido acerca no 
novo trabalho apontam para isso (quando eu entrei na prefeitura que 
eles falaram uma coisa pra mim assim “cê vai ser motorista” assim... 
eu falei “beleza, né, cara, vô trabalhá com peão, né, no meio da rua 
assim” pensei né?, “vô trabalhá com peão, levá peão pra não sei pra 
onde...” – linhas 618-623). Ivan vincula a profissão de motorista, numa 
secretaria de obras, a um contexto de presença estritamente masculina, o 
que aponta para uma percepção que dicotomiza os sujeitos em homens e 
mulheres com espaços de trabalho mutuamente excludentes 
(BOURDIEU, 2010; NOLASCO, 1993). 

Além disso, nesse “espaço masculino”, qualquer relação entre 
homens e mulheres (que casualmente se inserissem ali) seria marcada 
pela relação de violência: sujeito/homem e objeto(sexual)/mulher 
(CHAUÍ, 1985), conforme ilustra a explicação de Ivan para origem de 
sua “antiga” percepção, ou seja, suas práticas enquanto caminhoneiro, e 
a restrição das mulheres com as quais convivia nas categorias “putas” e 
“coisa”  ([...] porque imagina, você sai da [estrada...] [...] conversa só 
com puta e coisa na rua... não tô desmerecendo as mulhé, tô falando... 
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entendeu? O meu ponto de vista... daí fala e caminhão ali... cada 
caminhão tem c... ((gesticula balançando ambas as mãos para frente)) 
quatro, cinco, seis, sete, oito caminhão parado no mesmo canto... ali só 
sai besteira... não sai nada que preste. – linhas 629-638). 

Ao ingressar no novo local de trabalho, a expectativa de Ivan de 
que trabalharia apenas com homens não se confirma, segundo aponta a 
sequência complicadora de sua narrativa, pois ele acaba trabalhando 
com uma engenheira. Ao introduzi-la na narrativa, Ivan parece zelar 
ainda por algum aspecto de uma masculinidade vinculada às percepções 
que diz ter abandonado, sobretudo a categorização da mulher enquanto 
objeto sexual. Veja-se que, ao introduzir inúmeros trechos avaliativos 
acerca na própria história, age tanto sob as forças do momento em que 
narra quanto do momento em que vivenciou o que narra. 

Nesse caso, mantém sua avaliação acerca da aparência da 
engenheira com quem trabalhara, mas, marcado pela esfera em que se 
encontra e pela manutenção da coerência de sua biografia no que tange à 
sua prática atual em relação à da época dos acontecimentos narrados, o 
faz de modo bastante modalizado. Assim, ao falar agora do que pensa da 
engenheira, Ivan não usa as expressões “um pedaço de carne”, uma 
“coisa gostosa”, que legitimam a mulher enquanto objeto sexual; mas a 
forma “uma engenheira muito bonita”, que apaga o tom objetificador de 
outrora. 

Os interlocutores de Ivan não são apenas as facilitadoras, o 
facilitador e a pesquisadora, para os quais uma narrativa de mudança 
implicaria convergência em termos de horizonte temático e axiológico 
da/na sessão do grupo; mas também outros homens, que em grande 
medida poderiam comungar – na visão de Ivan – das percepções 
negadas por ele, mas ainda presentes como conhecimento compartilhado 
pela sociedade. Nesse sentido, a negação da sexualização de um corpo 
feminino enquanto objeto de prazer, presente na avaliação atual de Ivan, 
é modalizada pelo comentário que, entre pausas, a segue, ou seja, “pra 
não falar outra coisa” (linha 625-626). Ivan, portanto, movimenta-se 
entre uma masculinidade vinculada a dominação, que considera a 
mulher enquanto objeto (CHAUÍ, 1985) e outra masculinidade que a 
trata como sujeita, nas palavras de Ivan, como “gente” (linha 629), 
“amiga minha de serviço” (linhas 658-659), “pessoa” (linha 661). 

A escolha de “outra coisa” (linha 625-626) encapsula, então, a 
avaliação passada, que hoje é censurada sob a ameaça de tornar 
incoerente a narrativa de mudança de Ivan. Assim, o participante 
sustenta sua narrativa de mudança, mas maneja o desprestígio que esta 
possivelmente acarretaria diante de um status quo cujo padrão de 
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masculinidade ainda estaria atrelado àquele relacionado às práticas que 
Ivan localiza no passado e das quais tenta se distanciar. 

Assim, esse comentário avaliativo aponta tanto para sentidos 
relacionados à construção de sua autoidentidade quanto para 
consequências dos diferentes cronotopos que interferem nessa 
construção. Afinal, seu comentário é uma resposta aos outros 
participantes e uma forma de sustentar um aspecto da masculinidade 
segundo o qual um homem deve nutrir um desejo sexual constante por 
uma mulher (SAFFIOTI, 2004), o que é recorrentemente enunciado 
diante de outros homens como forma de garantir (e legitimar) seu 
pertencimento a esse padrão (hegemônico) de masculinidade 
(BOURDIEU, 2010; SAFFIOTI, 2004; NOLASCO, 1993; WELZER-
LANG, 2001). Essa “preocupação” de Ivan responde a percepção que 
ele próprio apresenta acerca da visão social (o que abrange os 
participantes da sessão) diante de práticas que divergiriam daquelas 
vinculadas a uma masculinidade hegemônica. 

Nessa mesma sessão, aliás, conforme apresenta o excerto a 
seguir, Ivan afirma que “ninguém percebeu” a mudança nesses padrões, 
e que a valoração de práticas pautadas por outras formas de 
masculinidades são ainda socialmente marginalizadas a ponto de 
imputar um estigma de “não-homens” aos que as vivenciam. 

 
(51) 
Não, mas daí é como a gente fala... é que isso daí é cultural  né, cara, 
que::: lá no passado ou lá... até hoje aqui... a mulher tá pra servir o 
homem... ninguém se tocou que mudou isso daí. ... entende? E quem se 
tocou, tá com medo de levar pra frente e de ser chamado de bicha... ser 
chamado de chifrudo... ser chamado de corno...  (Ivan_S01L573-579). 

 
Segundo Giddens (2002), a autoidentidade se relaciona em 

grande medida não só com a manutenção de uma narrativa coerente de 
si para si e com o caráter “não inteiramente ficcional” dessa escritura 
(GIDDENS, 2002, p. 56); mas com a avaliação desta última pela 
sociedade; com o conhecimento tácito a partir de uma “sensação de 
realidade compartilhada”, o que permite, na vida cotidiana, que os 
indivíduos “sigam em frente”, para usar uma expressão do autor. Faz 
parte desse conhecimento tácito, em se tratando de um dos aspectos que 
o constitui enquanto sujeito, a masculinidade. Esta, por sua vez, implica 
a “estigmatização de qualquer coisa que se afaste do modelo masculino 
dito correto” (WELZERL-LANG, 2001, p. 464). Isso inclui ser 
feminilizado (ser chamado de bicha) ou “perder” a mulher, enquanto 
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seu objeto, para outros homens (ser chamado de chifrudo... ser chamado 
de corno...). 

Em outras palavras, “a atitude natural põe entre parênteses 
perguntas sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo dos 
objetos que devem ser dadas como respondidas para que se possa 
enfrentar a atividade cotidiana.” (GIDDENS, 2002, p. 40). Entre tais 
perguntas estão as relacionadas à autoidentidade, do que a 
masculinidade é um aspecto constitutivo. O autor explica que quando 
esta é questionada, gera-se uma “ansiedade que atinge a raiz de nossa 
sensação de ‘estar no mundo’” (GIDDENS, 2002, p. 40), colocando em 
xeque nossa confiança básica, ou seja, nosso “sentido de 
‘invulnerabilidade’, que bloqueia as possibilidades negativas em favor 
de uma atitude generalizada de esperança” (GIDDENS, 2002, p. 43). 

A desnaturalização das autoidentidades via questionamento das 
práticas sociais a elas vinculadas, em termos de masculinidades, neste 
caso – ação recorrente nas sessões do grupo – escancara, então, a 
vulnerabilidade intrínseca de todo ser humano diante de questões que 
são tidas por ele como indubitáveis. A resposta a essa “ameaça” de ser 
“colocado em risco”, conforme pontua Giddens (2002), é o medo (E 
quem se tocou, tá com medo de levar pra frente - excerto 50). É 
justamente esse aspecto o enunciado por Ivan (Ivan_S01L577). Nesse 
sentido, o participante explicita, em termos de autoidentidade – 
especialmente na dimensão da masculinidade – os paradoxos 
constitutivos do processo de mudança social (a fragmentação do eu em 
prol de outras formas de existir enquanto eu). Assim, é também esse 
medo que, possivelmente, faz Ivan enunciar, na narrativa acerca de sua 
mudança (reportada anteriormente), um discurso polifônico (ou 
aparentemente incoerente), dada a heterogeneidade de seus 
interlocutores e do próprio contexto que o constitui. 

Esse cerceamento da esfera em questão, portanto, age (de 
dentro) sobre o modo de significar as práticas de outras esferas (para 
fora), sendo, assim, um aspecto positivo da prática do grupo para o 
processo de mudanças mais amplas, pois implica um eufemismo por 
parte dos participantes dessa esfera sobre o que é possível dizer nesse 
contexto. Conforme pontua Hanks (2008, p. 52), a partir de Bourdieu 
(1991), fazer emergir esse eufemismo (uma espécie de silenciamento 
derivado daquilo que é recompensado ou autorizado pelo campo) é “um 
dos mecanismos por meio dos quais o habitus é constituído no momento 
em que os atores se engajam nos campos”. 

O mesmo cerceamento que, na esfera da Assistência Social, 
participa do discurso dos integrantes do grupo (como ilustra o manejo 
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discursivo de Ivan) é figurado na narrativa deste no tempo-espaço dos 
acontecimentos narrados. Nesse caso, trata-se do cerceamento do 
ambiente de trabalho que agiu sobre o habitus e implicou mudanças nas 
práticas da esfera doméstica. Essa alteração se deu como forma de 
manter a coerência123 de sua narrativa de vida, que, como pontua 
Giddens (2002), deve ter relação com fatos da realidade, para constituir-
se num aspecto relacionado à possibilidade seguir em frente nas práticas 
cotidianas. 

Apesar disso, é fato que há contradições da mudança narrada 
por Ivan, cujo esquema interpretativo divide ontem e hoje, atrelando 
certos padrões de masculinidades e feminilidades que implicam ainda 
deslegitimação de certas formas de feminilidades em detrimento de 
outras, principalmente as atreladas à sexualidade, figurada na oposição 
entre as categorias de “putas” e “gente” (conforme mostra o quadro 
abaixo). 
 
Quadro 19 - Horizonte interpretativo de Ivan para explicação de sua mudança 

Passado Presente 
• Caminhoneiro 
• Puta 
• Mulher-objeto 
• Homem que não faz o 

serviço doméstico 

• Motorista de 
instituição pública 

• Amiga de trabalho 
• Mulher-gente 
• Homem que faz o 

serviço doméstico 
Fonte: elaboração da autora. 

 
                                                           
123 É claro que a coerência não existe enquanto aspecto que torna as narrativas 
de si homogêneas, uma vez que ela só é possível por meio da suspensão, como 
afirma Giddens (1993), de aspectos centrais na existência que poderiam 
escancarar as contradições inerentes ao humano. Nesse sentido, inclusive, 
Giddens retoma Freud e aponta para a necessidade de considerar mais 
seriamente os apontamentos desse estudioso sobre a questão.  No entanto, a 
coerência – mesmo que fictícia – tem a função de tornar a vida real socialmente 
vivível. Afinal, como afirma Giddens (2002, p. 41), “investigar tais questões ao 
nível da discussão filosófica abstrata é, obviamente, muito diferente de ‘vivê-
las’”. Uma questão central no debate da mudança, a meu ver, é como manejar as 
contradições entre o que é parte da narrativa e o que é dela suspenso a ponto de 
construir relações sociais mais equânimes. Tais contradições, nesse caso, são 
pontos de abertura para a mudança, mas a vida não é totalmente “abertura”, ao 
contrário, é o manejo entre esta e um relativo fechamento. A questão é: quais 
aberturas e fechamentos relativos quer-se e quais as implicações éticas dessas 
escolhas? 
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Além disso, há também atravessamentos de classe envolvidos 
na questão, considerando a posição das mulheres com quem Ivan passou 
a conviver e considerar “gente”, ou seja, eram uma engenheira e outras 
funcionárias da esfera médica, classes diferentemente valoradas se 
comparadas às trabalhadoras do sexo. Ademais, ainda, Ivan é motorista, 
classe que também ocupa um status inferior ao de engenheira em nossa 
sociedade estratificada, o que explicaria o tratamento “respeitoso” dele 
em relação a ela(s). 

Esse atravessamento de classe e sua relação com os diferentes 
modos de relações de gênero é também figurado na fala de outros 
participantes. Álvaro, por exemplo, ao discutir a presença de mulheres 
no ambiente da construção civil, seu campo de trabalho, afirma que “o 
peão... o peão do nosso grupo lá... ele só vai mudar quanto mais mulher 
tiver na obra” (Álvaro_S10L1412-1414). E ainda, “Mas é que... da obra 
vem pra casa. [...] Daí, daí é porque assim... do lado de lá... lá fora [na] 
casa, na tua casa, vamo dizê assim, eles são machista. Lá dentro da obra, 
eles têm que... obedecer ordem.” (Álvaro_S10L1422; 1424-1427). 

Assim, o mesmo processo que envove relações de desigualdade 
de classe entre (diferentes “categorias” de) mulheres implica a 
problematização de relações de poder em termos de gênero social de 
certas mulheres com relação aos homens que lhes sejam “subordinados” 
(em termos de classe). Nesse mesmo sentido, as falas de Álvaro ilustram 
esse aspecto. 

Tanto Ivan quanto Álvaro, em alguma medida, afirmam que o 
homem tem que mudar seu modo de se relacionar com as mulheres, 
tendo em vista que a posição de poder que eles e elas ocupavam na 
relação tensionava isso. Conforme aponta Connell (2003, p. 112), as 
relações de poder são um dos eixos estruturantes da complexidade do 
que se entende por masculinidade. Nesse caso, o tensionamento dessa 
dimensão é também o tensionamento da própria masculinidade. Isso é 
figurado pelo fato de que a fala de Álvaro aponta que essa mudança se 
restrinja a mulheres específicas (a chefa, ao local de trabalho) e não à 
percepção que esse tem acerca da mulher de maneira geral, incluído a 
namorada, esposa, filha etc., embora afirme que a mudança “da obra 
vem para casa”. Já na narrativa de Ivan, a reconfiguração das relações de 
gênero social no trabalho impactaram (para além de um desejo) 
positivamente tais relações no ambiente doméstico. 

Assim, por um lado, tais mudanças objetivas (a questão de 
ocupar postos de trabalho) tensionaram em certos aspectos os discursos 
que esses tinham acerca da mulher, provocando uma reconfiguração de 
práticas. Por outro lado, resta ainda a emergência de um discurso que 
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segrega as mulheres entre as que são “respeitadas” ou “obedecidas”, por 
sua condição de domínio numa relação de trabalho, por exemplo, e as 
mulheres que não o são, dado que seriam “apenas” esposas em casa, ou 
“putas de rua”, no caso da narrativa de Ivan. Essas estariam, assim, 
numa posição de subalternidade diante do “chefe de família”. 

Historicamente, a entrada das mulheres nas universidades e em 
postos de trabalho tradicionalmente masculinos, por exemplo, ilustra 
esse tensionamento para a reconfiguração das práticas, conforme 
explicam Connell (2003), Bourdieu (2010) e Giddens (1993). Além 
disso, esse aspecto tem sido apontado, inclusive, por quem trabalha 
diretamente com o atendimento às mulheres vitimadas. Sorj e Montero 
(1985), já mostravam, a partir de falas das mulheres atendidas, que se 
faz necessário mudar questões sociais objetivas como as relacionadas ao 
trabalho, por exemplo. Nas palavras das autoras, 

 
[...] ouvimos certa vez de uma doméstica quando 
retratava com muita lucidez sua condição de 
mulher pertencente às camadas populares: “A 
mulher pobre não tem amigos. Se quer sair, ir ao 
cinema, tem que arranjar um namorado.” É 
preciso portanto criar as condições para uma 
transformação mais global da organização social 
sem a qual qualquer consciência não passa de um 
momento mais feliz de uma nova ilusão. (SORJ; 
MONTERIO, 1985, p. 106). 
 

Aspectos relacionados à classe social, bem como de raça, em 
relação a determinadas masculinidades estiveram presentes em inúmeros 
momentos das sessões como eixos estruturantes de relações de poder. A 
título de exemplo, o excerto (52) apresenta a parte da narrativa de Ivan 
proferida numa conversa na recepção, na qual falava sobre seu primeiro 
emprego na cidade da pesquisa e o modo como lidou com o racismo de 
seu patrão e com o fato de ser um migrante na cidade. No excerto (53), 
Alcides diz que teve de agir com violência, como patrão, para poder 
resolver questões enquanto chefe de seu restaurante, diz que às vezes 
precisa agir pela força. No excerto (54) Carlos aciona a posição 
dominante de determinadas classes para justificar a legitimidade da 
violência praticada diante de uma traição da mulher. 
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(52) 
Se eles [o patrão que é de origem alemã] pega confiança em você... <não tem 
coisa melhor, cara>... eu trabalhava ... eu fui... com... meu primeiro emprego... 
fora a ((nome de uma empresa local)), meu primeiro emprego que eu cheguei 
aqui eu fui trabalhar... na frente do hotel ((nome do hotel)) ali... do lado ali... 
tem um:: estacionamento, o cara é dono dos dois lado da rua... agora é só do 
hotel antes dele... do... do ((nome do dono)) ali... agora é dono da... agora ele 
pegou a ((nome de uma empresa a lado do estacionamento)) inteira ali... é 
dele... e daí ele tem mais um outro estacionamento lá embaixo que eu vim 
trabalhar com esse cara... os primeiro dia que eu vim trabalhar com esse cara... 
perdão da palavra... °ele falava que nego não era gente°... eu pegava o carro 
óh... e eu sou preto  pra ele... eu pegava o carro pra estacionar... ele ficava atrás 
da guarita assim óh... ((Ivan encena o que conta, imitando seu ex-chefe de 
braços cruzados, espiando-o.)) 

(Ivan_S14L570-588) 
 

(53) 
 

 
(Vários_S09L166-177) 

 
(54) 
 

 
(Vários_S10L2106-2110) 

 
Diante do que tem sido discutido até aqui, então, a sessão de 

grupo socioeducativo toma como tema a mudança nas relações de 
gênero social e se organiza em termos estruturais de modo a possibilitar 
o embate de diferentes posições axiológicas via diálogo. Nesse caso, 



307 

 

articula-se por meio da reenunciação de gêneros que contribuem para 
problematizar os diferentes modos de se orientar para a realidade e dar-
lhe acabamento. Em termos de masculinidades e violência, os sujeitos se 
movem no âmbito da sessão de modo a articular aspectos atrelados ao 
modelo de masculinidade problematizado, ora convergindo ora 
divergindo desse modelo, mas principalmente  constituindo-se enquanto 
sujeitos de masculinidades híbridas. 
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8 (RE) SIGNIFICANDO MASCULINIDADES E VIOLÊNCIAS 
 

O presente capítulo tem por objetivo discutir de forma mais pontual 
o modo com a ressignificação de masculinidades e de violência é 
trabalhada na sessão de grupo, embora esses aspectos tenham sido 
apontados ao longo dos capítulos anteriores. Três aspectos se mostraram 
substanciais durante a análise dos dados e, por isso, dedico a eles este 
capítulo: i) o fato de a problematização de aspectos de modelos de 
masculinidades hegemônicas ocorrer na voz de homens que 
protagonizaram atos de violência conjugal, apontando para mudanças 
nas formas de significação das questões postas; ii) a posição de co-
construtores das masculinidades, via co-construção das narrativas de si, 
que o/as facilitador/as ocupam em relação aos participantes e iii) o fato 
de o/as próprio/as facilitador/as tomarem a si mesmos e suas práticas 
como foco de ressignificação a partir das discussões que circundam a 
prática do grupo. A seguir, então, apresento dois momentos que figuram 
as questões acima colocas. 

 
8.1 “AÍ EU TAVA PENSANDO ASSIM, MEU DEUS, NESSA IDEIA 

ENTÃO EU TÔ PERDIDO, NÉ”: LEGITIMANDO 
MASCULINIDADES ALTERNATIVAS 

 
O excerto que será analisado nesta seção é parte da sessão 03 e diz 

respeito a uma discussão sobre o documentário “Precisamos falar com 
os homens? Uma jornada pela igualdade de gênero”. Esse documentário 
apresenta falas de diversos estudiosos e estudiosas de gênero social, 
sobretudo de masculinidades, apontando para o fato de que as categorias 
de gênero social (masculinidade e feminilidade, neste caso) são uma 
construção e precisam ser problematizadas, haja vista que os padrões 
hegemônicos de feminilidades e masculinidades imputam consequências 
negativas tanto para as mulheres quanto para os homens. O vídeo é 
estruturado por tomadas de vários especialistas (de diversos gêneros 
sociais) em close-up médio, em vários ambientes (escolas, escritórios, 
praças, ONGs etc.), discutindo as formas de socialização masculinas e 
femininas e sua relação com as violências tanto de homens sobre 
mulheres quanto de homens sobre outros homens. Vejamos, então, parte 
da interação acerca do referido vídeo. 
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(55) 
 

 

 

 
 

(continua) 
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(continua) 
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(Vários_S03L91-180) 

 
Depois de o facilitador Roberto desligar o vídeo (a partir de 

S03L90), a facilitadora Silvia introduz a conversa, afirmando que o 
vídeo “traz uma nova forma de pensar as coisas” (É... hum... traz uma 
nova forma de pensar as coisas, né? Como que é esse lugar do homem e 
da mulher? – S03L94-95) e, então, ela questiona os participantes sobre 
suas opiniões acerca do que assistiram (“Tem algum comentário sobre... 
sobre o vídeo? Algo que chamou a atenção?” – S03L96-98). Sua fala 
orienta a discussão e explicita o  horizonte temático da sessão, ou seja, a 
mudança nas relações de gênero social (Conforme discutido na seção 
7.1). 

O primeiro a se enunciar é César, que está em sua primeira sessão. 
O enunciado dele responde tanto o de Silvia, que solicita um comentário 
sobre o vídeo, quanto o do próprio vídeo, que legitima a ideia de 
necessidade de mudança nas concepções acerca de masculinidades e 
feminilidades para que haja igualdade nas relações de gênero social, o 
que, nesse caso figura como “uma nova forma de pensar”, conforme 
apontado por Silvia. Assim, César retoma o que é dito no vídeo na 
medida em que sugere uma solução para o que este apresenta como 
problema, ou seja, o machismo e as relações de dominação masculina. 

César relaciona, num tom de constatação, de convergência sobre a 
percepção de fatos (Não mostrou aí? [...] Isso em 90% dos lar hoje em 
dia acontece a mesma coisa... tá?- S03L105; 107-108), as vozes 
reenunciadas pelo vídeo (“Você tem que ser homem”, “Você não pode 
chorar”, “Não pode fazer aquilo”.) com suas percepções acerca de 
práticas do contexto familiar, onde outras vozes são enunciadas e 
sustentam o mesmo horizonte axiológico apresentado no vídeo (Ah:::: 
tá, a criança pequena chega lá, ela quer ajudar a vó a secar a louça 
alguma coisa, “não, isso é coisa de menina, isso não é coisa de rapaz” 
tá tá... a gente tá criando dentro da própria casa a gente tá criando isso 
aí, tá? Infelizmente é assim, tá?... – S03L108-113). 
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Veja que a exemplificação de César apresenta como personagem da 
cena enunciada “a avó e o neto”, uma escolha que torna o enredo da 
cena bastante verossímil em relação as suas práticas cotidianas, uma vez 
que César e a esposa são responsáveis pela criação de um neto, que 
reside com eles. Além disso, César utiliza o pronome “a gente”, 
incluindo-se como agente da ação que enuncia, o que embora possa 
apontar para o uso de um termo genérico, César se inclui nesse sujeito. 
Afinal, como genérico ele poderia ter escolhido outros termos (Por 
exemplo: as pessoas, você etc.). Em termos de rede de práticas, então, 
César discursiviza práticas domésticas cotidianas (secar a louça) na 
sessão do grupo, transformando-as em argumentos (fatos concretos) do 
que diz e, ao mesmo tempo, significando essas práticas reenunciadas 
enquanto exemplos de atitudes machistas. O participante, assim, torna 
visível (KIMELL, 1998), via discurso, aspectos da dominação 
masculina inscrita na própria configuração das práticas sociais, como no 
caso da divisão do trabalho doméstico (BOURDIEU, 2010). Além disso, 
aponta para como a socialização dos meninos se dá de modo a 
diferenciar-se de práticas “feminilizantes” (WELZER-LANG, 2001). 

Ao propor a “solução” ao “problema” apresentado, César sugere a 
necessidade de mudanças em duas esferas de atividades: a escola e a 
família (S03L99-100). Para tanto, ele retoma o discurso religioso 
cristão, utilizando uma metáfora que já é parte do senso comum e 
encapsula um dos aspectos do modelo hegemônico de masculinidade 
que a prática do grupo objetiva transformar, ou seja, de que o homem é 
“o cabeça da mulher”, “o cabeça da família” (o chefe da família [...] do 
cara que é o cabeça da família... S03L102; 104-105) (NOLASCO, 
1993; GIDDENS, 1993; SAFFIOTI, 2004). Agencia também um 
discurso escolar que alia a falta de educação institucional, entendida por 
ele como “cultura”, com práticas machistas (“Pessoa com menos menos 
cultura, ele cria o machista mesmo” S03L118-119). 

Há inúmeras implicações do discurso de César, dentre as quais estão 
a de que i) o machismo estaria atrelado às classes não escolarizadas, “os 
sem cultura”, e ii) o responsável pela mudança seria o homem enquanto 
chefe da família. Além disso, em termos de redes de práticas, as 
escolhas estilísticas de César, sobretudo o uso da metáfora “chefe de 
família” e “cabeça de família”, apontam para o fato de que discursos das 
práticas religiosas, por exemplo, estão subsidiando as representações de 
masculinidade e feminilidade que são enunciadas por ele, ainda que isso 
esteja dentro de um discurso que pareça justamente criticar a 
desigualdade de gênero social. Em outras palavras, a metáfora utilizada 
por César figura o caráter polifônico de seu discurso, que congrega 
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horizontes axiológicos imiscíveis acerca de masculinidades e 
feminilidades que são, por sua vez, levados de uma esfera para outra (da 
religiosa à familiar e à institucional de assistência social – CREAS). 
Esse discurso, em termos de relações dialógicas mais amplas, se articula 
também com um modelo de masculinidade hegemônica aos moldes 
burgueses, inscrito historicamente nos habitus regionais, conformes 
discuti no capítulo 2. 

A emergência desse discurso polifônico pode ser explicada a partir 
do fato de seu autor se orientar, conforme explica Bakhtin (2003), para o 
tema (mudança, relações de gênero social) e para a interlocutora 
(Silvia). Nesse caso, ele agencia as representações que possui acerca do 
tema, se orientando a partir das práticas sociais anteriores, em outras 
esferas (e seus discursos), que constituem seu habitus para, a partir 
delas, orientado ao seu interlocutor no momento atual da interação, 
enunciar-se. Esse enunciado, portanto, é marcado por esse processo que 
congrega discursos híbridos, e também contraditórios. 

Assim, sendo Silvia a facilitadora do grupo cujo objetivo é a 
ressignificação de masculinidades, portanto a mudança dos padrões 
hegemônicos de gênero social, César a responde, antecipando e 
reconhecendo o provável horizonte axiológico dela diante do tema. 
César discursiviza a si mesmo a partir dessas orientações. Nesse caso, 
constrói-se como um homem diferente, cuja masculinidade incorporou 
certas mudanças, notadamente no que tange ao trabalho doméstico (Eu 
graças a Deus não tenho nenhum, no meu caso, eu faço tudo, só não sei 
passar roupa, mas o resto faço tudo, tá? – S03L113-115). Apesar disso, 
o exemplo de uma situação cotidiana que ele apresenta, cujo tema seria 
o modo machista de educar as crianças, mantém a figura da “avó” no 
papel de protagonista dos trabalhos domésticos (...a criança pequena 
chega lá, ela quer ajudar a vó a secar a louça... S03L108-109). 

Veja-se ainda que César diz que é diferente do homem que enuncia 
até então, logo após incluir-se nas práticas que representam o machismo 
(a gente tá criando dentro da própria casa a gente tá criando isso aí, 
tá? Infelizmente é assim, tá? Eu graças a Deus não tenho nenhum, no 
meu caso, eu faço tudo). Nesse caso, ele passa do uso de um dêitico que 
pode ter um sentido mais genérico (a gente) para um dêitico pessoal 
(eu), que é construído discursivamente em oposição ao termo anterior 
por meio do qual poderia ser inferido um discurso negativo sobre César, 
ou seja, de que ele próprio também geraria o machismo. Ser categórico 
sobre si nesse caso (eu... não...) é um meio de construção de um ethos 
positivo ao passo que usar (a gente) um termo pessoal genérico sobre 
algo que é valorado negativamente, apesar de assumir essa ação, é 
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também dividir sua responsabilidade com os interlocutores, afinal, se 
César se inclui no que diz, inclui também seus interlocutores, conforme 
significado do uso pessoal de a gente. 

Logo em seguida, César volta à questão da educação e aponta para a 
não escolaridade como desencadeadora do machismo e também da 
violência (E quanto menos a pessoa é instruída, mais ela cria o 
machismo, tá? Pessoa com menos menos cultura, ele cria o machista  
mesmo, “não, tem que ser, tem que ser macho” ((imitando a fala de 
alguém)), ele tem que... o cara tem que enfrentar tudo. Ele não pode 
levar um desaforo pra casa, ele não pode virar as costas pra uma 
provocação, ele tem que reagir... [...] e automaticamente isso depois é 
descontado nas mulheres  e acha que isso é normal fazer. Essa é a 
minha opinião, tá? Opinião de um leigo , tá? S03-L116-123; 125-127).  

Veja-se que César localiza a violência nas classes não escolarizadas 
e reporta enunciados que seriam dos sujeitos dessas classes (“não, tem 
que ser, tem que ser macho” - S03L119-120), encenando situações de 
violência fora do contexto doméstico (levar um desaforo pra casa 
S03L121-122), que desencadeariam a violência nesse contexto 
(automaticamente isso depois é descontado nas mulheres – S03L125-
126). Embora tenha desde o início se distanciado dessas “pessoas que 
não possuem cultura” e que “criam” a violência, como é possível 
perceber pelo uso recorrente do pessoal “ele” (ele tem que [...] Ele não 
pode levar [...] ele não pode virar [...] ele tem [...] e acha que [...] ), 
César reafirma sua posição diante de sua interlocutora principal, Silvia, 
por um distanciamento dela a partir justamente da escolaridade (ela é 
psicóloga e ele, “leigo” - conf. S03L127).  

Nesse caso, o participante discursiviza a si de modo 
sobredeterminado, por meio do processo de inversão (VAN 
LEEUWEN, 1997), ou seja, relacionando-se enquanto sujeito a práticas 
contraditórias. Assim sendo, agencia tanto a categoria de não-
cultura/violência/machismo (afirma ser leigo) quanto a de cultura/não-
violência/não machismo (afirma não ser machista, já que faz os 
trabalhos domésticos). 

Dentre as implicações possíveis dessa escolha, está o fato de 
representar a participação no discurso acerca da dominação masculina 
como algo que demanda obrigatoriamente alguma especialização, 
perspectiva convergente com um dos aspectos característicos da 
modernidade tardia, qual seja, a emergência e valoração dos sistemas de 
especialistas dirigindo a intimidade (GIDDENS, 2002). 

Nesse caso, porém, assumir uma posição de não-especialista pode 
acarretar na não responsabilidade sobre a mudança ou mesmo sobre a 
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reflexão acerca da necessidade desta, o que se distancia de uma 
perspectiva crítica em que, mesmo em diálogo com vozes autorizadas 
(especialistas), cada sujeito é responsável – conjuntamente com os 
outros – pelo/no processo de construção de si e do mundo a partir da 
transitividade de consciência (FREIRE, 2006), o que se relaciona com 
saber seu lugar no mundo e agir. Essa marcação de hierarquia entre 
participantes e facilitadores no sentido de aqueles imputarem a estes a 
responsabilidade sobre ações de intervenção para mudanças nas relações 
sociais emergiu também em outras sessões e pode estar, muitas vezes, 
em articulação com a identificação de si (por parte dos participantes) 
com classes desprestigiadas socioeconomicamente, que não possuiriam, 
por isso, voz legitimada numa sociedade estratificada (conf., por 
exemplo: S10L1906-1910124; S9L432-441125). 

Na sequência da sessão, Alexandre se enuncia em resposta aos ditos 
até então i) sobre a educação machista das crianças e ii) sobre a 
participação dos homens no trabalho doméstico. Alexandre identifica 
sua educação quando criança com aquela que tem sido significada na 
sessão do grupo enquanto uma educação machista, ou seja, a que 
legitima os padrões de masculinidade hegemônica. Assim como o fez o 
vídeo e também César, Alexandre reenuncia as vozes que ouvia quando 
criança de seus amigos e irmão mais velhos na esfera escolar quando 
estava envolvido numa situação de violência (“ah, não pode chorar, se é 
homem não pode chorar” – S03L132). 

Ao retomar essa experiência, ele avalia suas próprias emoções e o 
contexto que vivenciou, apontando para o fato de que, sendo criança, 
queria chorar, mas não o fazia para sustentar sua masculinidade da 
forma como esta era reconhecida, ou seja, por meio da ação de suportar 
o sofrimento (WELZER-LANG, 2001), pelos (e construída com) outros 
com os quais ele interagia (seus irmãos mais velhos e colegas de classe) 
(Até lembrei do tempo que era moleque, que ia na aula, às vezes 
                                                           
124 Álvaro: Só que se nós peão chegar lá e fazer um convite eles vão rir da cara 
da gente  porque a gente não tem o acompanhamento ideal... vocês têm um 
canudo  na mão... quer dizer, esse canudo pesa. 
Ilma: Mas o senhor não precisa ter canudo pra isso. (S10L1906-1910) 
125 Álvaro: vocês são o órgão competente, vocês tão aqui, você é competente, 
quer dizer... vocês já têm conhecimento do que tá acontecendo, quer dizer, se 
um de vocês levantar a bandeira, vai ter gente atrás de vocês pra apoiar. Agora, 
vai um de nós lá que semo... pisado em cima... tenta levantar a bandeira e 
seguir... é decepado na primeira . Pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser 
vo... agora aqui não, cês tem conhecimento, vocês têm meio, vocês têm pa... um 
nível de de:: carga de (arquivo mental) mais... (S09L432-441) 
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brigava com outros guri, né? E no... em roda ali, os próprios irmão, 
mais velhos e os colegas de classe, né? Gritando, fazendo torcida “ah, 
não pode chorar, se é homem não pode chorar”, né? E às vezes a gente 
queria, né?... como a gente diz “não, eu sou homem”, a gente era 
molequinho, né? Ih, mas olha... de...de... de levar unhada no rosto assim 
de perder pele do rosto, né? E não dá o gosto de chorar, né? – 
S03L128-138). 

Dessa forma, a narrativa de Alexandre ilustra como a construção da 
masculinidade, desde a infância, se dá a partir da intersubjetividade 
(GIDDENS, 2002; VOLOCHINOV, 2014), uma vez que as “respostas 
do outro são necessárias na sustentação de um mundo ‘que é observável’ 
e ‘que responde’” (GIDDENS, 2002, p. 53). Mais substancialmente, 
aponta para o fato de esses outros serem os homens mais velhos que 
introduziam Alexandre ao mundo dos “grandes homens” (WELZER-
LANG, 2001). A violência, nesse ínterim, enquanto dominação exercida 
também sobre outros homens (WELZER-LANG, 2001) é trazida ao 
discurso por Alexandre e concebida, então, como forma de instituição de 
sua masculinidade na infância.  

Esse processo, explica Giddens (1993), e conforme ilustra o 
enunciado de Alexandre, implica aos homens a mutilação da capacidade 
de lidar com os sentimentos, mesmo sendo esta capacidade uma das 
formas potenciais de compreensão de si e “uma chave para a 
transformação das relações pessoais, da sexualidade e da vida 
doméstica” (CONNELL, 1995, p. 186; NOLASCO, 1993).  Nas 
palavras de Giddens (1993, p.132), “O senso masculino de 
autoidentidade é, portanto, forjado em circunstâncias em que uma 
orientação para a autossuficiência está associada a uma desvantagem 
emocional potencialmente mutiladora”. 

Nesse caso, provar ser homem é provar suportar a violência sem 
chorar, por exemplo. No entanto, o fato de Alexandre discursivizar sua 
vontade de chorar (E às vezes a gente queria, né?... S03L133) diante de 
outros homens e também mulheres na sessão de grupo é um aspecto 
positivo na ressignificação de si, uma vez que, assumir o desejo de 
chorar, embora isso seja atenuado por se tratar do Alexandre “criança” 
([...] e a gente era molequinho [...] – S03L135), diante dos outros é algo 
que colocaria em xeque a masculinidade viril que, por meio da dor, 
Alexandre foi introduzido na infância. 

Nesse sentido, é possível perceber que Alexandre está 
afirmando aqui uma autoidentidade diante do grupo que aponta para a 
emergência de uma masculinidade subalterna em relação ao modelo 
hegemônico do “homem forte”, “que suporta o sofrimento” (WELZER-
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LANG, 2001; KIMMELL; KAUFMAN, 1995 apud CECHETTO, 
2004). Isso é reiterado, inclusive, quando ele retoma o tema dos 
trabalhos domésticos e enfatiza que não atende aos padrões viris ([...] se 
referindo ali aos, aos trabalhos... aí eu tava pensando assim, meu deus, 
nessa ideia então eu tô perdido , né, porque...[...] S03L139-141), porque 
também “gosta” de práticas que dentro do modelo hegemônico seriam 
feminilizantes. 

Veja que ele reflete acerca do discurso que pauta o modelo 
hegemônico de masculinidade e que a coloca como alheia ao trabalho 
doméstico, sendo este imputado à mulher, e aponta para o fato de este 
discurso não dar conta de sua masculinidade, ou seja, segundo aqueles 
padrões, ele estaria “perdido”. A escolha lexical de “perdido” pode se 
relacionar aqui tanto com o fato de Alexandre ficar sem orientação 
alguma, sem padrão que sustentasse sua identidade masculina, o que 
implicaria ansiedade diante da ameaça à sua segurança ontológica126, 
quanto mais especificamente com estar fora do padrão hegemônico e, 
neste caso, ser considerado um “não-homem”. Assim, Alexandre 
responde a essas implicações, negando-as, e legitima, então, outras 
formas de ser homem ([...] não quer dizer que o cara vai deixar de, ah 
porque, né? nada a ver eu fazia isso com tanto amor, né? – S03L56-158 
[...] num vai desmoralizar o cara ou o cara vai deixar de ser homem por 
causa de... nada a ver, né? [...] – S03L171-173). 

A sequência de seu enunciado é marcada por exemplos de 
práticas que colocariam em xeque a masculinidade viril, mas que são 
apresentadas por Alexandre como coerentes com sua masculinidade 
(outra), o que é demonstrado, inclusive, por sua ênfase em dizer que não 
tem vergonha de fazer isso ([...] porque eu já há um bom tempo eu lavo 
a minha roupa, eu passo a minha roupa, eu... até a louça se eu sujar eu 
pego e limpo e... e... eu uso e boto limpinha lá de novo, eu tenho isso 
                                                           
126 “Segurança ontológica”, segundo Giddens (2002) diz respeito à segurança 
ancorada na “consciência prática”, na sensação de segurança em “estar no 
mundo”. Em outras palavras, “a noção de consciência ontológica liga-se 
intimamente ao caráter tácito da consciência prática – ou, em termos 
fenomenológicos, ao ‘por entre parênteses’ suposto pela ‘atitude natural’ na 
vida cotidiana. Do outro lado do que poderiam parecer aspectos bem triviais da 
ação e do discurso cotidianos, o caos espreita. E esse caos não é só a 
desorganização, é também a perda do sentido da realidade mesma das coisas e 
das outras pessoas” (GIDDENS, 2002, p. 40). Para o autor, a segurança 
ontológica é um aspecto primordial na constituição do eu, de modo que a 
problematização de ações cotidianas que se relacionem com a noção do eu 
podem gerar ansiedade e crises de identidade. 
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comigo, né? de ser organizado assim eu e:: eu não tenho vergonha de 
pegar um balde e passar pano na casa, eu estendo roupa lá fora, eu 
faço de tudo, toda vida fiz, né? – S03L142-149). 

Segundo Giddens (2002, p. 65), a vergonha “afeta diretamente a 
autoidentidade porque é essencialmente a ansiedade sobre a adequação 
da narrativa por meio da qual o indivíduo sustenta uma biografia 
coerente”. Nesse caso, a ênfase de Alexandre em não sentir vergonha 
diante dos outros que poderiam vê-lo fazendo o trabalho doméstico, ou 
mesmo diante dos outros homens que são seus interlocutores na sessão 
do grupo, aponta para a valoração positiva de sua própria biografia, no 
âmbito da qual, práticas tradicionalmente vinculadas à feminilidade são 
coerentemente incorporadas à masculinidade (CONNELL; 
MESSERSCHMIDT, 2013). 

Alexandre não só não se envergonha de suas práticas como 
também se orgulha delas, pois “confia na integridade e no valor de sua 
narrativa” (GIDDENS, 2002, p. 67). Seu discurso se sustenta ao longo 
das inúmeras sessões que acompanhei, mesmo diante de outros homens 
que discordem explicitamente de sua posição, avaliando o trabalho 
doméstico como uma atribuição estritamente feminina. Além disso, suas 
escolhas lexicais ao descrever seus afazeres domésticos rompem com a 
mutilação afetiva apontada como aspecto constituidor de sua 
masculinidade viril na infância. Os termos usados por Alexandre são 
carregados de afetividade, como exemplificam os recorrentes usos de 
diminutivos, adjetivações, circunstanciadores positivos e escolha de 
verbos (“pequininhos”, “coisinhas”, “roupinhas”, “prazeroso”, “com 
tanto amor”, “sentia tão bem fazendo”, “toda vida gostei de fazer isso”). 
Embora sua valoração do trabalho doméstico seja negativa no sentido de 
tomá-lo como inferior ao trabalho das esferas públicas ([...] não é 
porque o cara é homem, é masculino, que vai... que num vai querer 
fazer os trabalhinhos assim, sem nem muita importância e... [...]) e sua 
ação seja colocada como ajuda ([...] toda vida gostei de fazer isso, né? 
pra ajudar né? [...]), a vinculação dessas práticas à sua masculinidade 
enquanto aspecto coerente de sua biografia é sintomática da emergência 
de masculinidades contra-hegemônicas127 no interior da sessão do 
grupo. 

                                                           
127 Utilizei o termo “contra-hegemônico” ao invés de “subalterno” (CONNELL; 
MESSERSCHIMIDT, 2013), uma vez que essa masculinidade não emerge 
como contraponto a partir da instituição de uma masculinidade hegemônica, 
mas emerge enquanto alternativa legitimada (do que Alexandre sente orgulho) 
diante do – e contrária ao –modelo hegemônico. 
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A análise das sessões apontou que, ao longo do tempo, a 
emergência dessas representações deriva, em grande medida, do fato de 
o/as facilitador/as (e muitas vezes outros participantes) as legitimarem, 
agindo intersubjetivamente com os sujeitos que ali interagem. Conforme 
apontei acima, a intersubjetividade é aspecto central na constituição da 
autoidentidade (GIDDENS, 2002; VOLOCHINOV, 2014), e pode agir 
em grande medida por meio dos sentimentos de vergonha e orgulho 
diante dos outros. Em outras palavras, 

 
Fundado sobre o laço social, o orgulho é 
continuamente vulnerável às reações dos outros, e 
a experiência da vergonha frequentemente se 
localiza naquele aspecto “visível” do eu, corpo 
[...] o medo de ser pego nu, entretanto, é 
principalmente um fenômeno simbólico, 
expressivo da tensão entre orgulho e vergonha na 
interação social. (GIDDENS, 2002, p. 67). 

 
Nesse caso, a construção discursiva de práticas que colocariam 

em xeque a masculinidade hegemônica, e que tradicionalmente gerariam 
vergonha, e sua valoração positiva pelos outros sujeitos são aspectos que 
tensionam intersubjetivamente as identidades (re)construídas na 
interação, vinculando àquelas práticas a possibilidade de um sentimento 
de orgulho. 

Nesse caso, na sequência da sessão (S03L174), Roberto, o 
facilitador, não só reage positivamente à fala de Alexandre, para usar os 
termos de Giddens, como ressalta um aspecto positivo dessa fala na 
medida em que constrói uma coerência narrativa entre os fatos 
apresentados por Alexandre como episódios de vida independentes 
(((incompreensível)) aí tu citou dois eventos, tu contou da tua infância 
que você era cobrado pra corresponder ao padrão, né? de não chorar, 
mesmo apanhando, de não demonstrar fraqueza, né, e agora na vida 
adulta você conseguiu meio que reverter e mostrar que, né, tem o outro 
lado, né? – S03L174-179). 

Veja-se que Roberto imputa a Alexandre a mudança no que 
tange à sua relação com os padrões sociais que pautavam a constituição 
de si (você conseguiu meio que reverter). Nesse caso, “mostrar o outro 
lado” tem a ver justamente como o “lado” mutilado na infância, ou seja, 
a demonstração de sentimento (chorar, expor seu sentimento, ter 
cuidado com a casa e os filhos etc.). 
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Considerando que o discurso de necessidade de mudança é o 
que tem dado o tom dessa sessão e encapsula o horizonte temático do 
próprio gênero sessão de grupo socioeducativo, conforme discursivizado 
desde o início (e ao longo das sessões), nos enunciados de Silvia (nova 
forma de pensar as coisas) e de César (pra mudar isso...) e, 
principalmente, do próprio vídeo; esse enunciado de Roberto valora 
positivamente a história de Alexandre, discursivizando-a como uma 
história de mudança. Além disso, ainda mais substancial (em se tratado 
do papel que o gênero discursivo sessão de grupo socioeducativo 
assume na (re)configuração de masculinidades) é o fato de Roberto agir 
explicitamente como co-construtor de Alexandre na narrativa de si, uma 
vez que imputa a este uma mudança positiva que é, então, 
discursivamente incorporada por Alexandre quando este, após o 
enunciado de Roberto, confirma tal narrativa (É verdade. – S03L180). 

Vejamos agora uma terceira dimensão que se mostrou 
importante na análise dos dados, qual seja, as (re)significações no 
âmbito do/as próprio/as facilitador/as. 

 
8.2  “OLHA SÓ NÉ... EU... EU PERCEBO MUITO QUE... ANTES 

TALVEZ EU NÃO... EU NÃO TAVA ATENTA... [...]  [EU 
PERCEBO QUE TEM UMA COISA] ASSIM DE A MULHER, 
SABE?” 

 
O excerto analisado na sequência é parte de uma conversa 

informal que eu tive com Silvia antes do início da sessão. Nele, a 
facilitadora narrou um episódio do cotidiano do CREAS, no qual 
atendeu o telefonema de um advogado. As avaliações empreendidas pela 
facilitadora ao longo da narrativa apontam como ela própria tem 
ressignificado o modo de perceber o mundo, seu horizonte axiológico, a 
partir das vivências que tem tido nas discussões que circundam o grupo, 
o que inclui o fato de ela se matricular numa disciplina da UFSC128, por 
exemplo, que discute isso, e ter voltado à pesquisa, ingressando, depois 
do término de meu trabalho em campo, num Programa de pós-graduação 
a fim de discutir questões relacionadas a gênero social. Vejamos a 
narrativa. 

 
 
 

                                                           
128 Segundo dados do Diário de campo, o/as facilitador/as cursaram a disciplina 
no segundo semestre de 2016. (Diário de campo 08.06.16) 
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(Várias_conversadecorredor_S13L100-148) 
 

Silvia introduz sua narrativa apresentando o teor da história, ou 
seja, o fato de agora estar percebendo coisas que antes não percebia, 
aspecto discursivizado pela contraposição entre “eu percebo” – 
presente/hoje versus “eu não tava atenta” – passado/ontem (Não não, 
Olha só né... eu... eu percebo muito que... antes talvez eu não... eu não 
tava atenta...  – linhas 100-101). Logo no início da narrativa, ela avalia 
a atitude do advogado como fruto de uma compreensão equivocada do 
serviço de assistência social. Veja-se que esse “equívoco” diz respeito à 
ação da instituição junto às famílias ([...] e eles confundem um pouco o 
trabalho, querem defender a família, acham que o serviço é contra a 
família, tal... – linhas 103-105).  

Na afirmação de Silvia, há uma implicatura de que o serviço 
não seria contra a família, afinal, se aquilo que o advogado pensa é um 
equívoco, e ele pensa que a instituição é contra a família, então a 
instituição, na voz de Silvia, não é contra a família. No entanto, a atitude 
e o conflito acerca  do asunto apontam para questões que estão no centro 
dos debates sobre as relações de dominação masculina e a violência de 
gênero social e o modo como o modelo burguês de família legitima essa 
estrutura, bem como a institucionalização dessas discussões.  

Se o CREAS tem se portado como instituição que, como no 
caso do grupo, não assume a defesa de um modelo de família 
legitimado129, especificamente o centrado na dominação masculina via 
violências, ele estaria então sendo contrário à família (como esta é 
entendida pelo advogado). Aliás, no nível interacional, a atitude de não 
subserviência de Silvia, enquanto mulher, e o fato de ser ela a 
coordenadora da instituição, apontam para essa “contrariedade”. 

O caráter conflituoso da questão em pauta lança luzes sobre os 
impactos que mudanças sociais têm causado ao chegarem às 
instituições. De fato, funcionando também sob uma lógica da 
dominação, os sujeitos que ocupam a posição de dominantes nas 

                                                           
129 Veja-se a discussão empreendida na seção 7.7.1, sobretudo as incursões de 
Silvia. 



324 

 

instituições (representados pelo advogado-homem) não aceitam perder 
seus privilégios (BOURDIEU, 2010; WELZER-LANG, 2001), 
figurando conflitos como os que circundam a não subserviência de 
Silvia-mulher (GIDDENS, 1993). Há aqui também a figuração de 
conflitos que envolvem o próprio perfil mais autoritário do sistema 
judiciário e o menos autoritário da assistência social. Há, portanto, um 
conflito da ordem discursiva das esferas em interação. 

Além disso, o fato de ser o advogado o homem que – neste 
episódio – claramente comete violência contra a mulher (verbal e 
psicológica, se considerarmos seus gritos e o tom intimidador destes, 
mas também moral, quando a define e a todas que trabalham no Creas 
como sendo “corruptivas”) lança problematizações mais amplas acerca 
do modo como esse tipo de violência está inscrita nas estruturas sociais 
e não se restringe a uma interação pontual ou à determinada classe 
social. 

Em primeiro lugar, embora a pesquisa de campo tenha mostrado 
que a maioria dos homens autores de violência contra a mulher que 
chegam à Justiça e são de alguma forma alvo de resposta desta (quando 
são, neste caso, encaminhados ao grupo, por exemplo) é de classes 
socioeconomicamente inferiores, considernado suas ocupações130 (conf. 
Quadro 10, no capítulo 4); esse tipo de violência existe também entre 
classes de maior renda e escolaridade, do que a violência praticada pelo 
advogado no episódio narrado por Silvia é exemplar. 

Em segundo lugar, a as próprias instituições sociais legitimam 
um tratamento diferenciado entre essas classes, o que culmina na 
mitigação da violência praticada. Por um lado, isso corre porque esses 
sujeitos aparecem menos como alvos da justiça e por outro lado, 
articuladamente, porque quando o são, têm recursos para pagar 
advogados que conseguem isentá-los das consequências de seus crimes. 
Além disso, conforme apontou Roberto, o facilitador, muitos desses 
sujeitos acabam pagando serviços de terapias particulares, de modo que 
usam isso como argumento na esfera judiciária para o não 
encaminhamento ao grupo (Diário de campo em 28/09/2016). 

Veja-se também que, segundo conversa com Silvia, há alguns 
anos houve o encaminhamento de um empresário ao grupo, cuja renda 
era visivelmente alta, devido ao estilo de vida do participante, segundo a 

                                                           
130

 Veja-se que a maior parte deles têm ocupações cuja renda média no estado 
da pesquisa, segundo o SEBRAE (2013), não alcança dois salários mínimos 
(setor de serviços: R$1.319,50; setor de construção civil: R$1.130,70; setor de 
transportes: R$1.431,50; setor da indústria: R$1.486,30). 
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facilitadora. Como este tinha uma profissão que exigia dele muitas 
viagens, o Creas teve que se “adaptar” a sua agenda, fazendo um 
atendimento individual e em datas que se encaixassem aos 
compromissos do sujeito. A facilitadora narrou esse episódio com 
indignação diante dos ditames conseguidos pelo participante via 
judiciário. Esse tipo de acontecimento demonstra o caráter desigual com 
que a violência é institucionalmente tratada quando ocorre nas diferentes 
classes sociais. A postura do advogado diante de Silvia na narrativa sob 
escrutínio aponta para essa naturalização. 

Na sequência de sua narrativa, Silvia apresenta as exigências do 
operador do Direito diante da impossibilidade de ser atendido conforme 
demandava. Segundo Silvia, a resposta que ele esperava era a de que a 
funcionária que estava de licença para cuidar da saúde o obedecesse, a 
despeito de questões burocráticas legais, conforme lhe explicara a 
coordenadora. O modo como Silvia detalha os enunciados do advogado 
mostra como ela percebe esse autoritarismo. Veja-se que ela reporta as 
falas dele em discurso direto, marcando seu distanciamento do 
interlocutor. Além disso, ela contrapõe sua postura à fala dele: falar 
baixo, explicar racionalmente versus gritar, exigir sem argumentação 
racional (“tá, mas por que que o senhor...?” (linha 113); “Como 
assim?” (linha 118); “o::lha, a... pra ela ser intimada pra audiência 
basta que o oficial de justiça venha até [aqui...] (linhas 123-125) [...] 
não precisa ir no endereço particular, nem ligar por telefone, porque 
isso é, inclusive, tem que ser formalizado, né? (linhas 127-129) [...] [via 
ofício...] então... ele pode vir aqui, eu posso assinar isso, não tem 
problema algum... eu assino, assim que ela retomar o trabalho eu aviso 
se tiver em tempo hábil, né, que é amanhã a audiência...” (linhas 131-
136) versus “ah... porque eu tenho uma audiência ela tem que ir numa 
audiência amanhã que... uma... que eu vou representar a família e ela 
precisa ir numa audiência...” (linhas 113-117); “COMO? O RH... NÃO 
SEI O QUÊ... ELES FALARAM QUE... QUE NÃO IAM DÁ... PORQUE 
VOCÊS... SÃO A PIOR ESPÉCIE, SÃO CORRUPTIVAS, NÃO SEI O 
QUÊ” ((imitando a voz do homem, que estava gritando)) (linhas 139-
142)).  

Além do tom de voz alto, a maior marcação da questão de 
gênero social dessa interação reenunciada por Silvia, além da violência 
dos gritos, é a avaliação do advogado acerca dela e das profissionais, 
ambas mulheres. Ele as agrupa enquanto uma classe, o que é perceptível 
pela expressão “VOCÊS... SÃO A PIOR ESPÉCIE, SÃO 
CORRUPTIVAS”. Veja-se que ele utiliza o feminino gramatical, o que 
remete à especificidade da agressão, ou seja, é uma agressão com base 
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no gênero social, orientada às mulheres. Ainda, a escolha do termo 
“corruptivas” indica a agressão que busca atingir a moralidade, ou seja, 
é um tipo de violência recorrente em se tratando de violência contra a 
mulher, cuja feminilidade enfatizada é pautada em grande medida na 
moralidade (BESSE, 1999). Diante desses aspectos que sustentam a 
compreensão de que o advogado estava sendo violento, Silvia conclui: 
“mas assim oh... [...] [Eu percebo que tem uma coisa] assim de a 
mulher, sabe?” (linhas 145; 147-148). Sinalizando, portanto, sua “nova” 
percepção das práticas que vivencia. 

Essa leitura mais crítica dos fatos, ou seja, de perceber seu 
próprio lugar social e questioná-lo, apareceu em outros momentos do 
trabalho em campo. No excerto do diário de campo, abaixo, por 
exemplo, a fala de Ilma e Roberto apontam para uma avaliação da 
própria relação de gênero social entre os facilitadores e eu mesma, 
enquanto mulher. Já o excerto 56 ilustra a crítica de Silvia ao fato de 
uma parente sua vincular a feminilidade da afilhada com a cor rosa.  

 
Durante a atividade, ouvi dos grupos falas do tipo: 
Vicente: “Não tem nada masculino aqui!”; Beto: 
“Não vai ter! Manequim, revista que as mulheres 
usam pra tirar moda de roupa”; Jaime: “Não tem 
como aqui!” Nesse momento, Silvia percebeu que 
só havia exemplares da revista “Manequim”. 
Roberto, então, foi providenciar outras revistas. 
Ele saiu da sala. Em meio ao burburinho, eu disse 
rindo: daqui a pouco vem a “quatro rodas”... 
Então Jaime completou: “Daí sim, né!”. Ele 
também riu. Acho que não entendeu minha ironia, 
porque seu sorriso foi de orgulho. Acho que uma 
espécie de orgulho de ser “macho” por entender 
de carros. Roberto trouxe uma caixa de revistas 
Veja. Silvia comentou que havia procurado por 
essas outras revistas, mas não havia achado. Ilma 
comentou que isso era bem o contrário dos 
estereótipos, pois geralmente dizem que a mulher 
é que encontra as coisas mais facilmente. Eu 
contei então sobre as falas machistas que ouvi dos 
comentaristas no jogo da seleção feminina de 
futebol no dia anterior (que “as mulheres são 
melhores para árbitro, pois conseguem ver 
detalhes. Conseguem achar as meias que os 
homens não encontram, as roupas que elas lavam 
porque elas que guardam isso” etc.). Elas 
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concordaram com isso. Roberto, que já havia 
voltado com as revistas e sentado ao nosso lado, 
então disse (olhando para nós três): “já tinha 
percebido que aqui as coisas são diferentes dos 
estereótipos”. (Diário de campo 17.08.2016, grifo 
meu) 

 
(57) 
Agora eu fui num chá de bebê da minha afilhada... daí tudo rosa 
((incompreensível)) daí eu levei um negocinho da::: ((incompreensível)) 
era azul preto ((incompreensível)) várias cores assim 
((incompreensível)) daí a minha sogra disse “ah::: podia ser rosinha ” 

(Silvia_S07L589-594) 
 
Enfim, os dados apontam que a prática do grupo socioeducativo 

sobre o qual esta pesquisa se debruçou, realizada pelo gênero sessão de 
grupo, se constitui num lócus, sobretudo de embates de discursos que se 
espraiam sobre uma multiplicidade de práticas e discursos na cadeia 
dialógica da vida. As análises empreendidas neste último capítulo, 
sobretudo, apontam para a emergência de horizontes axiológicos acerca 
de masculinidade e violências que se movem em pontos de 
descolamentos significativos a mudanças sociais. Isso se dá, 
especificamente, via legitimação de aspectos excluídos de modelos de 
masculinidades hegemônicos (caso de Alexandre, apontado na seção 
8.1) e via ressignificação e nomeação de violências estruturais antes não 
percebidas (caso de Silvia, apontado na seção 8.2). Assim, os sujeitos 
que nessas práticas se engajam ilustram, sobretudo (a possibilidade de) 
mudanças sociais. 

Por fim, os dados também mostram que a violência contra a 
mulher quando impetrada no âmbito de classes de maior poder 
aquisitivo, por exemplo, são diferentemente tratadas pelas insituições 
sociais. Nesse sentido, são substanciais os fatos de que i) essa violência 
é menos percebida e, consequentemente ii) menos combatida via 
instituições (há menos homens dessa classe no grupo e quando há, eles 
podem receber tratamento diferenciado). 
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9 CONCLUSÃO 
 
A partir das discussões empreendidas até aqui, é possível 

afirmar que o gênero discursivo sessão de grupo socioeducativo opera 
na (re)configuração de masculinidades por meio de diferentes 
movimentos, dentre os quais estão: i) a instauração de embates gerativos 
entre os diferentes discursos oriundos da rede de práticas da qual o 
gênero é parte; ii) a problematização da e a partir da multiplicidade de 
atravessamentos identitários que constituem os interlocutores desse 
gênero; iii) a co-costrução da sessão de grupo socioeducativo em suas 
instâncias temática e estilístico-composicional, que implica disputas 
pelos modos de acabamento do gênero, sendo esses, na verdade, modos 
de configuração da própria existência via configuração das práticas; iv) 
a legitimação de masculinidades alternativas e v) o reconhecimento de 
múltiplas formas de violência. Em termos mais específicos, essas 
conclusões derivam do alcance de cada um dos objetivos traçados para 
esta pesquisa. 

No que tange ao primeiro objetivo, qual seja, entender  quais 
gêneros estão mais centralmente  envolvidos na realização da prática 
do grupo socioeducativo e em relação à rede de práticas da qual o 
grupo participa, os dados permitem afirmar que a prática do grupo se 
realiza centralmente por meio do gênero discursivo sessão de grupo 
socioeducativo. Esse gênero é parte de uma cadeia mais ampla 
realizadora de uma rede de práticas sociais que transcendem a esfera na 
qual o grupo acontece, isto é, a da Assistência Social. Tal rede de 
práticas, por sua vez, envolve mais diretamente as esferas familiar, 
policial, religiosa, educacional e judiciária. No âmbito da esfera 
judiciária, da qual a maioria dos participantes do grupo provém, a sessão 
se relaciona com a prática de cumprimento de medida judicial, 
articulada à imputação de sentença e, na maioria dos casos, de medida 
protetiva. 

Os sentidos que a prática de grupo e seus participantes 
adquirem nessa cadeia de gêneros varia principalmente dada a esfera da 
qual esses gêneros provém. No entanto, mostraram-se importantes as 
reverberações interesferas dos discursos que compõe essa rede. Assim, o 
fato de, na esfera judiciária, a sessão de grupo assumir o sentido de 
“pena” reverbera no modo como os participantes encaminhados por esta 
avaliam a prática do grupo, buscando construir identidades que os 
afastem da pecha de “criminosos”. Tal fato, no âmbito da sessão, 
denuncia as contradições das masculinidades que esses assumem como 
hegemônicas, ou seja, põe em xeque a coerência entre os aspectos 
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dessas identidades no que tange aos sentidos de “bom trabalhador” e 
“criminoso”, aspectos identitários advindos das relações de embate entre 
as diferentes ordem discursivas em pauta. 

Especificamente, ainda, nos gêneros da esfera jurídica, a prática 
do grupo é discursivizada retomando textos legais, principalmente a Lei 
11.340/2006. Nesse caso, o grupo é compreendido de modo geral como 
“atendimento/recuperação do agressor”, nos casos de medida protetiva, 
e “pena” e “benefício”, nos casos de sentença final. Cada uma dessas 
nomeações lança na cadeia dialógica mais ampla sentidos sobre a 
violência de gênero contra a mulher e, especialmente, sobre a ação do 
Estado, via Poder Judiciário, acerca dessa questão. 

Assim, a discursivização do grupo como sendo “para recuperação” 
pressupõe sujeitos que tenham cometido uma ação pontual que os 
fizeram declinar de seu “caminho de bom cidadão”, devendo, portanto, 
serem “recuperados”, discurso que sustenta ainda uma noção de 
masculinidade hegêmonica advinda de modelos europeus (centrada na 
ideia de “homem civilizado”, “bom trabalhor”). Isso escamoteia a 
natureza estrutural da dominação masculina historicamente articulada 
com os modos de organização social da própria modernidade tardia e 
sua repercussão em países como o Brasil. Ao mesmo tempo, esse 
posicionamento isenta também os sujeitos da responsabilidade dos atos 
praticados. Assim, há diferentes formas de dominação operando 
conjuntamente nessas dinâmicas identitárias. 

Ademais, as nomeações de “agressor” (para o homem) e “vítima” 
(para a mulher) criam também contextos que imobilizam esses sujeitos 
em posições tomadas como “naturais”, podendo fortalecer um discurso 
de dependência desses de ações “de fora”, do que a própria relação 
historicamente colonial é um exemplo. Em contrapartida, tratar a prática 
do grupo como “benefício” lança sentidos de impunidade sobre a 
questão, embora tal sentido possa ser ressignificado à luz de uma 
discussão mais ampla acerca das condições locais do sistema carcerário, 
aspecto que complexifica o atendimento do Estado e sua relação com o 
desejo social de justiça frente à violência contra a mulher. 

Ainda no que tange à cadeia de gêneros, naqueles oriundos da 
assistência social, os participantes do grupo são nomeados 
majoritariamente pelo nome próprio, o que mostra uma tentativa de não 
inscrevê-los em posições determinísticas, diferentemente do que ocorre 
na instância judiciária, o que marca aqui também os diferentes modos de 
tratar da temática da violência. Já quanto ao grupo, este é nomeado na 
maioria das ocorrências como “Grupo de homens”. Essa escolha 
claramente abre margem para sentidos essencialistas acerca desses 
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sujeitos, dissimulando o caráter construcional dessa categoria. No 
entanto, as análises longitudinais mostraram que é justamente 
problematizar discursivamente essa “naturalização” o objetivo do grupo. 
Aspecto relevante neste caso é que, longitudinalmente, houve mudanças 
sobre esse quesito, ilustradas, inclusive, na alteração de nomeação do 
grupo no gênero discursivo “convite” (de “Grupo de homens” passou a 
“Grupo de Gêneros [sociais]”). Essa mudança aponta também para a 
intensificação do que  Giddens (2002) chama de reflexividade, ou o que 
numa chave crítica poderia ser entendido como ação reflexiva e não 
meramente reflexa (FREIRE, 2006), uma vez que o grupo está sendo 
(re)feito a partir dos debates entre os sujeitos que dele participam a cada 
sessão. 

Tal reflexão, em alguma medida, responde à imposição da 
masculinidade que se tornou hegemônica historicamente a partir 
justamente da Europa, ou seja, a centrada na valorização da exploração 
do trabalho, no racismo, no sexismo e na homofobia com vistas à 
imposição de um modo “civilizado” de ser sobre sociedades ditas 
“incivilizadas”. Essa resposta, ou melhor, problematização de tal 
modelo hegemônico, se mostrou também durante as sessões quando são 
postos em discussão a fim de serem questionados os discursos locais 
(via notícias e clichês, por exemplo) que operam a partir daquele 
discurso hegemônico. Tais fatos apontam para os efeitos de 
institucionalização e, portanto, para a legitimação de discursos 
progressistas como os de cunho feministas e queer, uma vez que esses 
entram nas esferas institucionais, inclusive problematizando essas 
últimas. 

Esses e outros apontamentos foram percebidos, ainda, de modo 
mais clarificado especificamente na análise da sessão de grupo 
socioeducativo enquanto o gênero discursivo realizador da prática, o que 
permitiu dar conta com mais propriedade do segundo objetivo desta 
pesquisa, isto é, depreender que masculinidades emergem no 
funcionamento do gênero sessão de grupo socioeducativo e no 
funcionamento dos demais gêneros discursivos envolvidos na prática 
em questão. Nesse sentido, foram examinadas as dimensões que o 
constituem enquanto enunciado-recorte tipificado: seu horizonte 
temático, seus interlocutores e sua estrutura estilístico-composicional, 
sendo que esta última, consideradas as peculiaridades de um texto-ritual, 
foi desdobrada em i) aspectos da composição (das fronteiras 
enunciativas) e ii) aspectos do funcionamento (marcação das dinâmicas 
interacionais que constituem a sessão enquanto gênero co-construído). 
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Em termos de horizonte temático, a sessão toma como recorte da 
realidade as relações de gênero social e se orienta para esse tema 
legitimando a necessidade de mudanças na configuração hegemônica 
dessas relações, centralmente marcada pela dominação masculina e 
vinculada, portanto, a uma masculinidade centrada nas diversas formas 
de violência. Sendo um texto-ritual, enunciado co-construído por 
sujeitos que trazem horizontes axiológicos não só heterogêneos, mas 
também contrários um ao outro; a sessão, assim, é marcada de modo 
intenso pelo embate, que alcança, inclusive, os modos de acambamento 
desse e dos outros gêneros que são nela e por ela intercalados. 

Nesse caso, por exemplo, é que a dissimulação quanto à necessidade 
de mudança se relaciona com a disputa pelo horizonte temático, quando 
Jaime focaliza as mudanças tecnológicas ao invés das mudanças de 
masculinidades e feminilidades ou de relações conjugais, por exemplo. 
Assim, tal dinâmica aponta para as tentativas de, do ponto de vista do/as 
facilitador/as, deslegitimar masculinidades centradas na dominação 
masculina e, do ponto de vista de Jaime, legitimá-las pela dissimulação 
do horizonte axiológico do/as facilitador/as e pela instauração de um 
novo horizonte temático inclusive, já que o tema, segundo Volochinov 
(2014), só existe saturado pelo(s) horizonte(s) apreciativo(s). Esse 
embate pelos modos de acabamento do gênero sessão de grupo 
socioeducativo é uma forma de disputa dentro do próprio gênero entre 
as formas possíveis de (re)construir a prática social. Tal aspecto pode ser 
considerado um nível a mais para as análises futuras dentro do escopo 
da ACG, sendo bastante produtivo principalmente para se pensar a aula, 
por exemplo, enquanto um gênero co-construído. 

Além disso, os embates sobre os modos de se orientar para a 
realidade se relacionam também com a complexidade das próprias 
identidades dos sujeitos em interação, ocorrendo via múltiplos 
atravessamentos. Um dos aspectos de destaque acerca da natureza dos 
interlocutores participantes do gênero sessão de grupo socioeducativo é 
o fato de que a maioria deles provém de estratos socioeconômicos 
inferiores, fato que exige uma problematização acerca do porquê são 
esses o alvo preferencial tanto da justiça quanto desse tipo de política 
pública socioeducacional e não outros sujeitos, quais sejam, os homens 
que se encontram em classes socioeconomicamente superiores, cujos 
discursos, conforme ilustra o caso de Jaime, convergem em muitos 
sentidos com a hegemonia colonialista, dissimulando a necessidade de 
mudanças profundas nas estruturas socias em diferentes eixos (classe e 
gênero, por exemplo). 
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Diante disso, é urgente que as políticas de combate à violência 
contra a mulher alcancem também os estratos da sociedade mais 
favorecidos socieconomicamente, a fim de que essas medidas não 
sejam, contraditoriamente, mais uma forma de opressão de classe e/ou 
de raça, o que longitudinalmente reverberaria na intensificação de 
violências ao invés de sua superação. Veja-se que Shepard e Spence 
(1999), por exemplo, já apontavam na década passada para o fato de as 
políticas de aprisionamento em nome do combate da violência contra a 
mulher no contexto norte-americano serem muitas vezes usadas contra 
negros pelo fato de esses serem negros, enquanto brancos continuavam 
violentando as mulheres sem serem “punidos”. Em nosso contexto, 
conforme ilustram os dados desta pesquisa, essas diferenças parecem 
nodais em se tratando da estratificação das classes sociais. 

É sintomático nessa complexa relação de classe, raça e gênero, por 
exemplo, o fato de muitos participantes da sessão, de classes 
socieconomicamente inferiores, utilizarem um discurso de 
“legitimidade” dos crimes nas classes altas para justificar sua própria 
violência de gênero (Nem o juiz não atura - Álvaro_S10L2196; 
[Pa:::ra, cara...] mas, por quê? Esses médico grande aí não matam? 
Não jogam essas atrizes aí de cima de prédio que nem andaram 
jogando aí... por causa de traição e coisa?... Carlos_S10L2107-2110).  

Veja-se que a visão do oprimido (em termos de classe), neste caso, 
que “admira” o opressor, reverbera na vontade de aquele ser como este, 
de justificar suas ações pelas ações deste. A despeito disso, essa espécie 
de relação de “convergência para a dominação” entre as classes não se 
manteve quando o foco da discussão na sessão era justamente a 
dominação de classe (conforme discutido na seção 7.1). Nesse caso, 
quando a temática do gênero não estava em pauta, há o afastamento 
entre as masculinidades do “operário” e do “empresário”, por exemplo. 
Os dados mostram ainda que esses atravessamentos se complexificam 
quando há mulheres assumindo posições historicamente atribuídas aos 
homens em termos de estratificação classista (quando essas são, por 
exemplo, as “chefes”, “empresárias” etc.). Esse aspecto apareceu nos 
discursos derivados dos gêneros que emergiram das/nas sessões do 
grupo e se relacionam também com o modo como a sessão se estrutura 
estilístico-composicionalmente. 

Veja-se que Ivan, por exemplo, ao narrar a si, parece “descobrir” 
pontos de mudança em suas práticas, sobretudo acerca de seu horizonte 
axiológico sobre questões de dominação masculina, quando interage 
com uma mulher que ocupa uma posição socioeconomicamente superior 
a sua. Embora mantenha-se aqui um tipo de relação de dominação de 
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classe, essa mesma relação age sobre as relações locais em termos de 
gênero social. Esse é um ponto que merece aprofundamento em debates 
futuros, ou seja, como as diferentes relações de poder se dão localmente 
de modo intrincado e quais as repercussões de mudança sociais sobre 
cada um desses eixos. 

A despeito dessa necessidade de aprofundamento, é claro o fato de 
que a força da esfera da qual o grupo emerge e também dos modelos de 
masculinidades que são ali legitimados fazem com que haja emergência 
de um tipo de narrativa ao menos mais híbrida em termos de 
masculinidades em sua relação com a dominação masculina, cujas 
implicações são mais amplas, ou seja, ilustram o processo de 
institucionalização de que fala Hanks (2008) dos embates sociais acerca 
das relações de gênero social. 

Esses embates se relacionam mais estreitamente com o terceiro 
objetivo desta pesquisa, que é analisar como se dá o processo de 
embates de posições axiológicas em termos de masculinidades ao longo 
das sessões do grupo e em sua relação com a emergência de mudanças 
sociais. Nesse caso, além (e a despeito de algumas) das asserções 
apresentadas até aqui, gostaria de ressaltar pontos que lançam um olhar 
positivo acerca de políticas como as do grupo socioeducativo, sobretudo 
por seu caráter mais educacional do que punitivo. 

Dentre tais apontamentos, ressalto o fato de, via discussão de uma 
notícia acerca de uma situação de violência (conf. discussão na seção 
7.3.1), Edvan enxergar a si mesmo como aquele cujos atos são por ele 
reprováveis. Isso ocorre por sua identificação com um dos sujeitos 
sociais discursivizados na notícia analisada. Ressalto, então, o processo 
de desnaturalização, por parte de Edvan, acerca de uma violência que 
nem sempre deixa marcas no corpo (como é o caso da intimidação e 
coação, no fato noticiado). Se, segundo Kimmel (1998), a permanência 
da violência se relaciona como fato de aqueles que ocupam posições de 
dominação de gênero social não se perceberem nesta posição, o 
reconhecimento de si por parte de Edvan demonstra deslocamentos 
importantes na dinâmica de gêneros sociais. 
 Outro ponto relevante é o fato de Vicente interagir com os 
participantes novatos, assumindo um discurso de problematização da 
posição de “vítima” e de “injustiçado” a qual esses sujeitos geralmente 
assumem ao chegarem ao grupo, encaminhados pelo judiciário. Além 
disso, Vicente, neste caso, assume uma posição discursiva de quem 
reconhece a violência a partir de um olhar da mulher violentada, 
convidando seu interlocutor a perceber esse outro olhar. Ele enuncia, 
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assim, a mulher como um sujeito com vontades e razões, diferente de 
tomá-la como um objeto (CHAUÍ, 1985). 
 Esse outro olhar que desnaturaliza a tomada da mulher 
enquanto um ser objetificado (um pedaço de carne, uma coisa) é 
perceptível também na narrativa de Ivan, conforme a discuti 
anteriormente. Seu movimento de desnaturalização denuncia ainda a 
complexidade dos processos de transformação das masculinidades e 
questionamento da masculinidade hegemônica. Veja-se a natureza 
altamente conflituosa para Ivan entre problematizar aquilo que lhe dá 
segurança ontológica para “seguir em frente” (GIDDENS, 1993; 2002) – 
a masculinidade hegemônica –  e manter alguma segurança por meio da 
qual ele se constitua ainda enquanto sujeito – masculinidades 
alternativas (veja-se a ênfase no medo do não reconhecimento do outro 
frente às mudanças citadas por ele). 
 Apesar disso, os dados mostram que emergem nas sessões do 
grupo discursos e masculinidades que conseguem transcender essa 
problemática evidenciada por Ivan. Ilustram esse movimento os 
discursos de Alexandre ao longo das 12 sessões. Veja-se que, conforme 
discuti na seção 8.1, seu posicionamento põe em xeque aspectos da 
masculinidade hegemônica (não chorar, não cuidar do/a outro/a etc.) e 
legitima outras formas de existência em que as fronteiras entre o que 
tradicionalmente se entende por masculinidade e feminilidade são 
borradas, aspecto altamente positivo para a transformações das 
dinâmicas relacionais de gênero social. Afinal, como explicam Connell 
(1995) e Nolasco (1993), a capacidade de lidar com aspectos 
emocionais, por exemplo, é uma forma de potenciais mudanças nas 
masculinidades e também, por extensão, nas relações de gênero. 

Para que esse processo de deslocamentos identitários, especialmente 
no que tange às masculinidades, ocorresse, o modo como a sessão de 
grupo acontece contribui sobremaneira. Ressalto, nesse ínterim, ainda, a 
produtividade do caráter co-construído do gênero em questão. Nesses 
termos, a natureza heterogênea (e contrária) dos horizontes axiológicos 
ali em embate é um aspecto que ressalta a importância do excedente de 
visão na construção de mudanças sociais. Isso é figurado pelos 
movimentos de discursivização do caso de violência dos diferentes 
participantes que marcam – e mudam – suas posições ao longo da – com 
e devido à – discussão. Esta, não construída apenas pela voz do/as 
facilitador/as, mas dos próprios participantes. Esses processos de 
deslocamento, ainda, não se restringem aos participantes, dado que a 
interssubjetividade é material de constituição de todos e todas que ali 
interagem, inclusive do/as próprio/as facilitador/as. 
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Assim, um derradeiro e substancial aspecto da prática do grupo 
socioeducativo é o fato de esse servir à ressiginificação acerca da 
violência e masculinidades também aos que coordenam 
institucionalmente essa política pública. Veja-se, nesse caso, que a 
própria facilitadora que coordena o Creas apresenta ressignificações 
frente às práticas sociais não restritas às realizadas pela sessão de grupo. 
Sua narrativa (seção 8.2) mostra o quanto seu entendimento acerca das 
diferentes formas de violência se ampliou e, indiretamente, o quanto a 
violência contra a mulher não se restringe aos sujeitos que são pela 
política pública “atendidos”, mas alcança aqueles que operam também 
os aparatos da justiça, denunciando o caráter estrutural da questão em 
pauta e a urgência de discussões cada vez mais profundas acerca desse 
problema. 

Por fim,  reitero que não é possível ignorar o aspecto cerceador da 
esfera da qual a sessão emerge. No entanto, é esse aspecto o 
desencadeador de um conflito gerativo não apenas de termos 
interssubjetivos, mas em termos “intrassubjetivos” no que tange às 
masculinidades (des)legitimadas que emergem nesse contexto. Esse, 
portanto, é contraditoriamente um aspecto centralmente relevante para 
mudanças. Trata-se de um conflito gerativo que se impregna nas 
dimensões intrassubjetivas, gerando, no mínimo alguma 
problematização e, em alguns casos, deslocamentos importantes. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

Área de concentração: Linguística Aplicada 
Linha de pesquisa: Linguagem: discurso, cultura escrita e 

tecnologia 
 Nível: Doutorado 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

(TCLE) 
 

Nome da pesquisadora responsável: Vanessa Arlésia de Souza 
Ferretti Soares 
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, s/n 
Bairro Trindade, Florianópolis. 
Centro de Comunicação e Expressão  
Secretaria de Apoio Administrativo 
Telefone: (XX) XXXX XXXX 
E-mail: vanessa.arlesia@gmail.com 
 
Nome do professor orientador: Adair Bonini 
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, s/n 
Bairro Trindade, Florianópolis. 
Centro de Comunicação e Expressão  
Secretaria de Apoio Administrativo 
Telefone: (XX) XXXX XXXX 
Bloco B | Sala 315 
E-mail: adair.bonini@gmail.com 
 
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa/UFSC  
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, s/n 
Bairro Trindade, Florianópolis 
Reitoria II, 4º andar, Sala 401 
Rua Desembargador Vitor Lima, n. 222, Trindade 
Telefone: (48) 3721-6094  
Email: cep@reitoria.ufsc.br  
 

Você está sendo convidado para participar voluntariamente da 
pesquisa de doutorado intitulada: “Gênero discursivo e prática social: 
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a construção de identidades no contexto de cumprimento de 
medidas socioeducativas por homens que praticaram atos de 
violência contra a mulher”. A pesquisa tem por objetivo analisar de 
que forma o “grupo de homens” funciona (ou pode funcionar) como 
contexto para a contestação de sentidos cristalizados sobre os sujeitos 
sociais e como prática social de construção de novas masculinidades e 
feminilidades. Em outras palavras, analisarei como as atividades 
desenvolvidas no âmbito do “grupo de homens” contribuem para a 
ressignificação das identidades dos participantes desse grupo. Para dar 
conta disso, farei a gravação em áudio das interações que ocorrem nas 
reuniões e analisarei por meio desses dados, e de anotações de campo 
que também farei, os discursos que emergem desse contexto e sua 
relação com a construção de masculinidades e feminilidades. Realizarei 
ainda duasentrevistassemi-estruturadas com os participantes, incluindo 
os dirigentes, do “grupo de homens”. As perguntas da entrevista dirão 
respeito à sua participação no grupo de homens, sobretudo, ao que o 
levou a essa participação e como você avalia o grupo, como as 
atividades do grupo se relacionam com sua vida diária, se o ajudam em 
alguma medida. A primeira entrevista será feita no início de sua 
participação no grupo (em algum dos dois primeiros encontros) e a 
segunda, no final dessa participação (em algum dos dois últimos 
encontros). 

Os riscos envolvidos na pesquisa dizem respeito à possibilidade 
de você se sentir incomodado ou constrangido com minha presença, 
enquanto pesquisadora, nas reuniões do “grupo de homens” e com as 
perguntas das entrevistas, também com a gravação em áudio desses 
dados. Para minimizar esses riscos, comprometo-me a respeitar o tempo 
de ambientação necessária para que todos possam se familiarizar com os 
equipamentos e procedimentos de gravação em áudio, bem como com a 
minha presença nas reuniões. Além disso, durante a entrevista, você 
estará livre para responder apenas as perguntas que desejar, sem nenhum 
prejuízo a você ou a sua participação na pesquisa. Optarei, ainda, por 
substituir todos os nomes de todos os participantes por pseudônimos – 
tanto na transcrição dos dados quanto na sua eventual divulgação em 
eventos acadêmicos e revistas científicas. Serão usados pseudônimos, 
que podem ser escolhidos pelos próprios participantes (se assim o 
quiserem) e expressões generalísticas de quaisquer informações que 
possam identificar os participantes da pesquisa. Assim, por exemplo: ao 
invés de “João”, que é um nome verdadeiro, usarei “Pedro”, que é um 
pseudônimo; ao invés de “Blumenau”, usarei “uma cidade do Sul do 
Brasil”, que é uma expressão mais geral. Os documentos gerados nesta 
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pesquisa são sigilosos e ficarão em posse exclusiva da pesquisadora. No 
entanto, mesmo de maneira involuntária e não intencional (por exemplo, 
roubo de computador ou gravador), o sigilo pode eventualmente ser 
quebrado. Caso sejam identificados e comprovados danos à sua pessoa 
como decorrência desta pesquisa, você tem assegurado o direito à 
indenização. 

Você não receberá e nem precisará pagar qualquer valor 
monetário para participar da pesquisa. No entanto, caso você tenha 
comprovadamente qualquer despesa decorrente diretamente da pesquisa 
(por exemplo, despesas com transporte e alimentação), a pesquisadora 
providenciará o ressarcimento de seus custos. 

Não há benefício direto para você ao participar do estudo, mas 
as descobertas da pesquisa poderão servir como fonte de consulta para 
estudiosos da área da linguagem, da educação e de políticas públicas de 
combate à violência doméstica e intrafamiliar, podendo contribuir para o 
fortalecimento de políticas socioeducacionais como a do “grupo de 
homens”. Os resultados desta pesquisa serão veiculados em revistas e 
eventos acadêmicos e também em atividades educativas como oficinas 
de formação de professores, sempre, como já afirmado, preservando 
qualquer identificação dos participantes. 

Sua participação é essencial para a realização desse trabalho, 
mas você tem liberdade de se recusar a participar ou de retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa por meio dos contatos da 
pesquisadora apresentados neste documento, sem penalização ou 
prejuízo. Esteja ciente de que a obtenção de esclarecimentos sobre a 
pesquisa antes, durante sua realização e mesmo após seu término será 
sempre possível. 

Este termo de consentimento, aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa 
Catarina, encontra-se impresso em duas vias de igual teor, que deverão 
ser assinadas e rubricadas por você, participante, e por mim, 
pesquisadora responsável.  

Assim, por um lado, eu, Vanessa Arlésia de Souza Ferretti 
Soares, enquanto pesquisadora responsável, assumo a responsabilidade 
total em cumprir as condições de pesquisa descritas, atendendo aos 
requisitos expostos ao participante e assegurados nas normas das 
Resoluções 304/2000 e 466/2012 do CNS em todas as fases da pesquisa, 
zelando sempre pela privacidade e pelo sigilo das informações, que 
serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. Que o 
CEP-UFSC será imediatamente comunicado se ocorrerem efeitos 
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adversos resultantes desta pesquisa com os sujeitos. Que esta pesquisa 
ainda não foi total ou parcialmente realizada. 

Por outro lado, sua assinatura na declaração abaixo implica sua 
aceitação em participar da referida pesquisa nos moldes aqui descritos:  
 
Eu, -
__________________________________________________________
__, portador(a) do documento de identidade ____________________ 
declaro que fui informado(a) dos objetivos e procedimentos da pesquisa 
“Gênero discursivo e prática social: a construção de identidades no 
contexto de cumprimento de medidas socioeducativas por homens 
que praticaram atos de violência contra a mulher”de maneira clara e 
detalhada. Foi-me dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 
dúvidas e compreendi que a qualquer momento poderei solicitar novas 
informações e modificar minha decisão de participar, se assim o desejar. 
Nessas condições, declaro que concordo em participar e recebi uma via 
original deste termo de consentimento livre e esclarecido. 
 

Florianópolis _______de________________2016. 
 
________________   _____________________ 
Assinatura do(a) participante                         Assinatura da pesquisadora 
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ANEXO B – Notícia 01 “José Mayer é um grave alerta de que é 
preciso levar Bolsonaro a sério” 

 
Fonte: material coletado em campo.131 

 
 

                                                           
131

 Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2017/04/foto-
machista-de-estudantes-de-medicina-revolta-internautas-conselho-de-
medicina-do-es-promete-punicao> Ultimo acesso em  
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ANEXO C – Notícia 02a “Foto machista de estudantes de medicina 
revolta internautas. Conselho promete punir” 

 
Fonte: material coletado em campo. 
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ANEXO D – Notícia 02b “Foto machista de estudantes de medicina 
revolta internautas. Conselho promete punir” 

 

 
 

Fonte: material coletado em campo. 
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ANEXO E – Noticia 04 “Caso José Mayer” 
 
 

 
Fonte: material coletado em campo. 
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ANEXO F - SESSÃO 01 
Duração: 86min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Alexandre 
Vicente 
Silvio 
Jaime 
Beto 
Silvia 
Ilma 

Roberto 
Vanessa 

 
Contextualização: Vanessa está na sala onde ocorre o grupo, o café está 
posto e os participantes vão chegando, bem como os monitores do 
grupo. Alguns estão tomando café. Silvia e Roberto conversam sobre os 
participantes que estão faltando, combinam de visitá-los. 

 
Silvia Não. Eu peço pra ((nome de funcionária do 1 

CREAS)) isso. Eu vou junto com a ((nome de 2 
funcionária do CREAS)). Então, mas a gente 3 

começa a agitar... Só um pouquinho. Hoje tem, tem 4 

gente nova, né? O senhor quer... ((se dirigindo ao 5 
Silvio)) 6 

Silvio Na verdade eu já frequentava, né? 7 
Ilma  É::: 8 

Silvio Só que não vim mais. 9 

Silvia [Ah::: tá] 10 
Ilma [Ah::: tá] 11 

Silvia E como é o seu nome? 12 

Silvio Silvio. 13 
Silvia Silv... Ahh agora lembrei, o senhor já esteve aqui. 14 

Silvio  Sim. 15 
Silvia Ok, seja bem-vindo de novo. 16 

 ((barulho de cadeiras arrastando)) 17 

Silvia Então já conhece um pouquinho de como que 18 
funciona o grupo, né? 19 

Silvio  Sim. 20 
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Silvia  Então, é::: 21 

Roberto A gente pode começar, né? Já é três e quinze, né? 22 

Silvia Pode começar. O grupo... 23 
Jaime Dá pra ligar o ventilador? 24 

Silvia Dá. Espero que não voem as tirinhas. 25 

Vanessa Se vai fazer barulho, então de repente abre aqui, né? 26 
Roberto Dá pra ligar pra cima. 27 

Ilma Ali tá trancado? 28 
Silvia Pode abrir aqui. 29 

Vanessa Eu acho que tá trancado. 30 

Ilma É. 31 
Jaime Liga pra cima, porque não sei vocês, mas eu tô com 32 

calor, tá? 33 

Vanessa É:: esquentou, esquentou um pouco. 34 
Ilma Acho que não vai ajudar muito. 35 

Jaime Não, mas o ar circula, né? 36 
Silvia Então a gente pensou em conversar um pouquinho... 37 

é::: sobre... sobre... mais especificamente, né? Sobre 38 

essa relação de gênero, essa construção que permeia 39 
na verdade todos os temas. E:: e a gente trouxe pra 40 

conversar coisas do cotidiano, são falas que não são 41 
tão difíceis da gente ouvir, né? É::. o tempo todo. E 42 

que destaca uma diferença entre homens e mulheres 43 

e:: e talvez vocês consigam se identificar com essas 44 
frases ou pensar a respeito delas pra gente conversar 45 

depois.  É::... e ver, quanto elas podem ser 46 

estigmatizantes ou não, o quanto elas podem ser 47 
verdades ou não... e eu não posso falar muito senão 48 

vou  influenciar ((riso)) a nossa conversa depois. A 49 
ideia ham::: a gente... nosso tempo também é curto 50 

então a gente vai aproveitar e iniciar a dinâmica, 51 

vocês podem escolher ali ham::: um desses... uma 52 
dessas fichas... que vai ter uma frase do outro lado e 53 

pensar um pouquinho nela e depois a gente vai 54 
conversar sobre ela... tá? Então podem escolher ali. 55 

 ((barulho dos participantes pegando as fichas)) 56 

 ((burburinho)) 57 
Vicente É:::... dá até pra rir assim. 58 

Vicente É... Geralmente cinquenta por cento. 59 

Roberto Essas frases foram retiradas das redes sociais, né, 60 
Silvia? 61 
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Silvia É. Foram tiradas da internet. 62 

Roberto Da internet. 63 

Silvia Então... a gente precisa saber o que que cês pegaram 64 
aí, alguém quer mostrar a frase? 65 

Jaime Pode ler? É mais fácil. 66 

Silvia Pode ler. 67 
Jaime “Não tem problema se a mulher trabalha fora, desde 68 

que não atrapalhe nas tarefas domésticas” ((lendo)) 69 
Silvia Ok. O que que tu acha disso, Jaime? 70 

Jaime Pra falar a verdade a gente tinha conversado sobre 71 

isso da última vez, né? ((incompreensível)) Na 72 
verdade não isso não influencia mais em na::da hoje 73 

em dia, porque a mulher não precisa mais... cred... é 74 

a gente tinha visto aquele cartaz aquele dia que tem 75 
mulher hoje que nem tem mais as tarefas 76 

domésticas, né? Então isso já não influencia, pra 77 
mim já não influi, do meu ponto de vista, se quiser 78 

acreditar... não atrapalha em nada 79 

((incompreensível)) já não influencia mais em nada, 80 
porque hoje em dia se paga uma faxineira, ou o 81 

próprio faxineiro ((riso)) que faz o serviço, então 82 
isso não influencia em mais nada... não tem 83 

problema se a mulher trabalha fora. Tem mulher 84 

que é independente, que não precisa ser casada, tem 85 
namorado, não mora na mesma casa, então pra mim 86 

isso já não... do ponto de vista que eu vejo, isso não 87 

atrapalha em nada mais ((incompreensível))... 88 
Silvia Essa frase ela diz mais ou menos assim “que lugar 89 

da mulher é em casa”, [né?] ((riso)) 90 
Jaime [É.] ((riso)) 91 

Silvia Que ela, que o serviço da casa é uma atribuição 92 

exclusivamente da mulher e:: em muitas casas é isso 93 
que acontece, né? 94 

Jaime É. Geralmente, né. 95 
Silvia Vocês devem conhecer ou terem vivido isso na 96 

infância, de repente, né? Que que os outros acham 97 

disso? Podes repetir ali a frase, Jaime? 98 
Jaime  “Não tem problema se a mulher trabalha fora ((leu 99 

com entonação de pergunta neste trecho)) desde que 100 

não atrapalhe nas tarefas domésticas”. 101 
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Vicente Depende do combinado também, né? Combinar, 102 

combinar do marido com a mulher, né? Se trabalha 103 

os dois fora, vamos supor, ele trabalha num período 104 
e ela trabalha em outro, quando ele chegar em casa 105 

ele fazer também as tarefas domésticas pra ajudar 106 

ela e quando ela chegar em casa não se judiar muito, 107 
né? Mesma coisa ela também e vice-versa, né? Ela 108 

também, chegou em casa, não porque trabalhou, 109 
pegar, erguer as perninhas lá e ficar lá até o marido 110 

chegar em casa e “Ah:: porque tem que fazer feijão 111 

hoje... Ah tem que fazer o arroz hoje.” e não faz 112 
((incompreensível)). Se combinar os dois pra tarefa, 113 

não se torna difícil. 114 

Alexandre É. Tudo depende também do tipo de trabalho que o 115 
cara às vezes enfrenta, né? Às vezes o cara chega 116 

em casa que é um bagaço, né? ((risos)) Então não 117 
tem nem... já me aconteceu de chegar em casa do 118 

serviço pesado, né? Chegar em casa assim e... olha 119 

de dá vontade até de dormir sem tomar banho, de 120 
tão cansado, cara, ((incompreensível)), mas eu digo 121 

“não”, eu tenho que ir, enfrentar um chuveiro, sem 122 
condições, imagine... mas é. É verdade o cara do 123 

pesado, do serviço, né? Então depende, né?  124 

Silvia [E... aham] 125 
Alexandre [Se o cara tá] numa condição boa, pra ajudar, [aí 126 

claro.] 127 

Silvia [E não tem] não tem problema, nesses casos... Não 128 
tem problema nesses casos se o combinado for a 129 

mulher vai assumir mais as atividades, desde que 130 
isso... é::... funcione pro casal, que não seja rígido, 131 

que tem que ser, mas digamos, se a mulher estiver 132 

mais... tiver mais tempo e ela se dispõe a isso 133 
enquanto que o homem tá numa >condição que 134 

não< ou vice-versa, né? Desde que o casal combine 135 
que não seja uma coisa rígida, <tem que ser> 136 

atribuição desse ou <tem que ser> atribuição 137 

daquele, né? São famílias que se organizam de 138 
forma diferente. 139 

Alexandre ((incompreensível)) Tem que ser tudo bem 140 

conversadinho, né? 141 
Vicente Tem que conversar, senão... senão, não dá certo. 142 
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Alexandre Porque eu... sempre fui assim, de colaborar muito 143 

assim, aconteceu até de... de colegas meu chegar e:: 144 

meio que tirar um sarro de mim assim, né? porque, 145 
chegar e me pegar lavando louça, ajudando, né? a 146 

limpar a casa, ajudando a fazer um monte de coisas, 147 

porque eu morei alguns anos sozinho e aonde eu 148 
morava toda vida tinha, né? tava bem 149 

arrumadinho... eu gostava de organizar, né? E então 150 
eu acho assim, não é porque depois que casa, né? 151 

tem uma companheira que daí vai deixar tudo por 152 

conta dela... [não.] 153 
Vicente [Não]... não. 154 

Alexandre Eu tava sozinho e fazia, não me custa continuar 155 

colaborando, então eu gosto de ajudar, porque, na 156 
verdade o:: a esposa né? que... depois vem os filhos 157 

e tudo, né?... meu Deus, ela sobrecarrega de tarefa e 158 
serviço pra fazer, se tu for analisar mesmo, meu 159 

Deus, né? Acho que nós, homens, não teria nem 160 

condição de dar conta do que elas fazem tudo, né? É 161 
muita coisa pra fazer... é só... 162 

Silvio Isso quando ela não trabalha fora, né? 163 
Alexandre É... imagina ainda... então é um negócio que tem 164 

que haver uma colaboração... de ambas as partes, 165 

né? Mas eu já presenciei muitos, né? Desses... o 166 
cara chegar em casa, realmente, as vezes o cara 167 

trabalha serviço moleza... nossa... mas nem pensar 168 

que o homem fazia... deita lá no sofá e bota os 169 
pezão pra cima... do apoio do sofá lá e não quer nem 170 

saber, cara... sempre tem. Eu já gosto de ajudar 171 
assim, né?... não custa, né? E tem que olhar o lado 172 

da outra pessoa também, né? Complicado, né? 173 

Então sempre é bem-vindo, né? O casal que nem diz 174 
o outro... “tem que dar força pro outro”... senão... se 175 

torna mais complicado, né? 176 
Silvia  Sim. 177 

Alexandre Bom, o meu aqui é “Uma mulher só fica completa 178 

quando casa e tem filhos” ((lendo)). Peraí até 179 
concordo, mas tem mais coisas a ser acrescentada... 180 

pra se sentir bem completa, né? Não é só se casar e 181 

ter filhos e:: o homem deixa ela com todas as tarefas 182 
e vai tomar uma gelada no bar, tá nem aí, né? Ou 183 
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deixa de dá atenção... ou... e... também vêm os 184 

filhos, daí... é muito mais trabalho... tá na hora do 185 

paizão tá ali oh... ajudando, né? Ajudando a trocar 186 
fralda ((riso)), ajudando... né... que nem... quando 187 

meus guri era pequeno... quantas vez era tardão da 188 

noite lá embaixo da varanda estendendo a roupinha 189 
deles, né?... sempre fiz isso, né?... e fiz isso com 190 

muito amor, né? E tenho prazer de falar isso aí. 191 
Graças a Deus hoje eles tão uns homem, já tão 192 

ficando grande... mas que a gente entende, né? que 193 

também... trabalhando fora e... se não é fora é em 194 
casa e... às vezes fazendo um bico lá, então é difícil, 195 

né? Não é fácil... então não é só se casar e ter filho 196 

que ela tá completa não, ela tem que ter um parceiro 197 
que tá ali também e... 198 

Silvia  E casar e ter filhos é uma escolha, mas não é a única 199 
escolha possível, né? 200 

Alexandre Pois é... 201 

Jaime Ela pode ser... 202 
Silvia Todos são casados aqui? Você é casado seu Silv...? 203 

Silvio Não, porque decidi me separar, né? 204 
Silvia Vai divorciar... o Jaime também? Tá casado? 205 

Jaime  Divorciado. 206 

Silvia E o:: Vicente...? 207 
Vicente  Tô na porta. 208 

Ilma Na porta? ((risos)) 209 

Roberto Na porta?  ((risos)) 210 
Alexandre [Tá meio...] ((risos)) 211 

Roberto [Na porta] da igreja ou [na porta] do cartório...? 212 
((incompreensível)) ((risos)) 213 

Vanessa [Que que é isso?] ((isso)) 214 

 ((burburinho)) 215 
Roberto Tem várias portas, Vicente. 216 

Vicente Tô na porta da casa. 217 
Ilma [Na porta da casa?] 218 

Silvia [Então...] tanto pra homens quanto pra mulheres de 219 

repente casar e ter filhos seja um objetivo e pra 220 
outros não. Não é isso que vai fazer a pessoa feliz, 221 

né? 222 

Roberto  Ou pode ser que seja por um tempo, né? E por outro 223 
tempo não. 224 
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Vicente Se arrepende, né? 225 

Roberto  Porque a pessoa casou, tem filho... daí de repente... 226 

aí em 10 anos reavaliou e... agora quero trabalhar, 227 
fazer outra coisa.. né? Quero outra coisa... 228 

((incompreensível)) a gente muda as prioridades na 229 

vida em determinados momentos da vida, né?... não 230 
é porque fez uma coisa uma vez que vai continuar 231 

semp... daquele jeito... até morrer... né?... e também 232 
seria um tédio, é se a gente fizesse isso com a vida 233 

da gente... eu acho... porque... não é papéis... é... 234 

((se perguntando)) mas a gente transita em diversos 235 
contextos na nossa vida, né? E... cada ser humano 236 

tem a capacidade de transitar nesses contextos, né? 237 

Tipo, vou citar um exemplo, é::: aqui... eu posso é... 238 
estar enquanto assistente social, trabalhador, 239 

funcionário público, né? Na prefeitura. Lá na rua eu 240 
sou o Roberto, eu posso ser o ciclista, em alguns 241 

momentos eu sou o pai, né? porque eu tenho filho 242 

pequeno também, eu alguns momentos sou 243 
professor, em alguns momentos eu sou estudante, 244 

né? porque eu tô fazendo o doutorado lá na UFSC... 245 
então a gente transita, em nosso cotidiano, por 246 

diversos contextos, né?... e às vezes a gente prioriza 247 

um, né?... porque a vida nos cobra também isso, 248 
né?... tipo... exige... vai, a gente vai 249 

desenvolvendo... uma das nossas potencialidades, 250 

mas vale lembrar que todo mundo tem capacidade 251 
para poder... desenvolver isso, né? É... quando fala 252 

sobre o homem e da mulher, a mulher fica mais 253 
restrita ao campo doméstico e da casa, né?... 254 

historicamente... tipo das nossas mães. Não sei 255 

como é que é as mães de vocês, mas a... a minha 256 
mãe, a história da minha mãe tem uma trajetória que 257 

é da porta da casa... pra dentro, né? No mundo 258 
privado, né? Pra família, pra horta dela, né? E a 259 

minha mãe tá com setenta e três anos, cara, a vida 260 

dela passou e ela ficou nessa vida a vida inteira. Ela 261 
não dirige, né?... o pai dirige, ela não. Tem amigos 262 

no bar, nunca foi no bar, o pai tem amigos de tudo 263 

que é tipo de jeito, ele não fica em casa, sai de tarde, 264 
de manhã... e o pai tá com setenta e sete anos... 265 
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setenta e seis... viaja e tal... tem uma outra 266 

compreensão... da dinâmica da vida. E aí eu fico me 267 

perguntando, tá, mas e aí, a mãe tem a mesma 268 
capacidade que o pai, por que que a mãe ficou retida 269 

a vida inteira ela até... a vida inteira que ela ficou 270 

nesse espaço... só em função das relações da 271 
família, dos filhos, né? E da casa, da horta dela, ela 272 

faz... ela faz... como é que é o nome disso? 273 
Silvia Conservas? 274 

Roberto É. Conservas, bolacha, então essas coisas, a vida 275 

dela é isso, tipo... e agora tô brigando com ela 276 
direto, porque eu quero que ela participe do grupo 277 

de idosos, ela pode... é... dançar... sair um pouco do 278 

foco da família, né? Conviver um pouco pra fora... 279 
é... e uma das brigas que eu faço com ela que eu fui 280 

barbudo lá em casa... e ela pegou no meu pé e eu 281 
disse “só vou tirar a barba quando a senhora for no 282 

grupo de idosos”. Daí ela levou a sério, foi em dois 283 

encontros, aí agora no outro tava muito frio, o outro 284 
ela falou que tinha médico, daí assim ela vai dando 285 

desculpa pra não ir, mas não é confortável pra ela 286 
porque, de fato, ela se acostumou a viver a vida 287 

inteira dela daquele jeito, sabe? 288 

Jaime Ela se completou daquele jeito na verdade, né... mas 289 
assim, eu vejo, como eu viajo bastante, né... com 290 

vendas, eu vejo mulheres que se completam de 291 

outras formas, se completam não tendo filho, não 292 
tendo nada, sendo sozinha, porque o foco dela era 293 

estudar, era sei lá... conheço uma moça que ela é 294 
delegada que o foco dela foi estudar a vida toda e a 295 

hora que ela se formou, ela conseguiu ser delegada 296 

pra ela assim tipo se sentiu completa... 297 
((incompreensível)) aí tu pergunta pra ela, o nome 298 

dela é Mariele, tu não quer ter filho? “NÃO.” 299 
((incompreensível))... ela falou: “então se um dia, 300 

eu deixar essa vida e for um pouco mais velha” 301 

>que ela deve tá com uns trinta e poucos anos 302 
agora< ela falou “eu quero adotar um filho”. Adotar. 303 

Ela já não pensou em casar, já muda o foco... perde 304 

um pouco ali mas... Adotar, não quer ter, quer 305 
adotar... as pessoas vão conhecendo a:: dinâmica da 306 



375 

 

(religião) ((incompreensível)) do dia-a-dia e vão 307 

perdendo o foco e assim vai. Tem gente que se 308 

completa... principalmente a mulher, na verdade, 309 
que hoje em dia tá bem mais... porque hoje em dia, 310 

eu vejo, pelas empresas que a gente atende, muitas 311 

mulheres vêm do nordeste pra cá trabalhar, vem 312 
sozinha. Ela não conhece praticamente nada, tem 313 

um parente ou amigo que veio, e elas vêm com essa 314 
ideia de se completar profissionalmente, depois 315 

ajudar a família >e pergunta se não quer ter filho< 316 

“Não. É muito sofrido e não sei quê 317 
((incompreensível)) elas querem”... especialmente 318 

quando vêm mais irmãs assim, né? Que vêm 319 

trabalhar. Eles vêm focando na vida deles social 320 
assim mesmo, sabe... qualidade de vida. Trabalhar, 321 

conquistar as coisas pra poder ajudar a família que 322 
ficou lá e se sente completa nisso. Eles vêm, baixa a 323 

cabeça e ((incompreensível)). Mas pergunta se eles 324 

querem casar e ter filhos... °não querem°. °É 325 
normal, né?° 326 

 ((Silêncio – 4 segundos)) 327 
Silvio Eu já acho uma questão de opinião, porque tem 328 

mulher que faz laqueadura nova, daqui vinte anos se 329 

arrepende, então, quer dizer, ela se achou que era 330 
completa lá atrás, mas lá no futuro, ela se 331 

arrependeu, né? Então já vejo que é uma questão de 332 

opinião também. De dizer “ah, eu sou completa”. 333 
Hoje, né? E o amanhã? 334 

Silvia Ham. Sim. 335 
Silvio Essa é a minha opinião, né? 336 

Beto  É uma questão cultural, também. Aqui todo mundo 337 

casa cedo... Se for ver, lá pro Rio e coisa assim, 338 
pessoal de trinta e cinco anos tá solteiro, aqui tipo 339 

vinte ((incompreensível)). 340 
Vanessa  Eu morei alguns anos lá e de fato...  341 

Beto E mulher chega com vinte e cinco tá separada. 342 

Silvio É, a tua amiga ali, a delegada ali, hoje ela tá dizendo 343 
que não quer ter filho e vai querer adotar, amanhã 344 

ela conhece um menino aí, bonito, um cara 345 

charmoso que vai tratar ela bem ela vai se 346 
apaixonar, obviamente vai querer ter um filho 347 
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próprio, não vai querer adotar mais um filho, aí já 348 

muda a concepção da vida dela “Ah, hoje eu sou 349 

completa e quero adotar um filho”, mas e amanhã? 350 
Amanhã a Deus pertence, aí você vai ter uma 351 

diferença na tua mente e dizer: “Não, conheci uma 352 

pessoa, gostei dela, vamo casar, vamo ter filho”, até 353 
uma questão de concepção, hoje você tem uma 354 

ideia, amanhã tudo pode ser mudado. 355 
Jaime Outra coisa assim que eu percebo bastante é, tu 356 

falou ali da tua mãe, né? Esses tempos atrás aí 357 

((risos)) eu postei uma foto no Facebook e a 358 
primeira pessoa a curtir foi minha vó ((risos)) E eu 359 

olhei e minha vó tem setenta e seis anos... ela tem 360 

Facebook, WhatsApp, ela manda “bom dia” e aí eu 361 
perguntei pra ela “Vó, que que a vó faz lá?” Eu 362 

quero é viajar, conhecer esses lugar que as pessoa 363 
posta e não sei quê...”. “Não quer criar os netos?” 364 

“Que criar neto o que...eles se cria... eu quero é 365 

viajar e...” Aí eu penso, né? Há um tempo atrás aí... 366 
a minha vó no Facebook. 367 

Silvia  Talvez ela lá, nos seus vinte anos, quando ela casou 368 
é::... ela talvez não se permitia parar e pensar se ela 369 

queria mesmo casar e ter filhos. 370 

Jaime Exato, é. 371 
Silvia  Talvez não tinha... é... o poder de escolha e hoje em 372 

dia já tem... um pouco mais... e... muitas mulheres, 373 

assim como homens, escolhem “não, não quero 374 
casar, quero ter outro tipo, outro estilo de vida”, né? 375 

E... então às vezes o que aconteceu lá, com a tua 376 
avó ou com a maioria, não foi nem uma escolha, foi 377 

meio que um... 378 

Jaime É. 379 
Silvia uma pressão social. 380 

Jaime É, eu vejo agora que ela se encaixou. Mesmo que 381 
ela tá com mais idade, né, >setenta e seis anos<, ela 382 

se encaixou nessa modernidade, agora com essa 383 

tecnologia e tá indo, sabe? ... e vai embora. E 384 
assim... eu vi antes era difícil, é difícil, é muito 385 

difícil ((incompreensível)) tu vai pro interior agora, 386 

não. Eles têm internet via rádio, as pessoas se 387 
comunicam e... não tem mais aquele negócio de 388 
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receitinha no papel, vai rapidinho ali procura no 389 

Google e... esses dias eu vi ela procurando uma 390 

receita no Google, falei “meu Deus do céu”... 391 
Beto  Tua vó tem cinquenta e seis anos? 392 

Jaime  Minha vó? Setenta e seis... 393 

Beto Ah. 394 
Jaime Meu vô tem oitenta e três e joga bola. É uma família 395 

assim que nem... eles são ucranianos, né? Então aí 396 
eles vão na missa... tipo... meio que direto assim... 397 

tem a frequência deles porque ucraniano é 398 

complicado... ((risos)) <mas>, eu fico assim meio 399 
de cara, sabe? Como é que pode, as coisas mudarem 400 

tão de repente assim? Meu vô ainda não tem essas 401 

coisas, mas a minha vó é... tanto que eu disse, né? 402 
Minha vó é mais delicada nessas coisas, mas já 403 

pegou e já se aperfeiçoou, já meu vô não... 404 
((incompreensível)) por isso eu digo que a mulher 405 

quando ela quer ela vai atrás e... 406 

Beto A mulher já anda na moda, né? Já o homem é mais 407 
carrancudo. 408 

Jaime  Então eu vejo ((incompreensível)) a mulher de hoje 409 
em dia ela pode ter idade que for se ela quer alguma 410 

coisa ela vai trás e consegue. Vejo pela minha vó. 411 

Silvia Silvio, tu quer falar da tua frase? 412 
Silvio  Pois é, a minha frase aqui pra mim é... na minha 413 

cabeça tá bem complicada, eu não consegui 414 

entender ela até agora. 415 
Ilma  É::: mas lê pra gente. 416 

 ((risos)) 417 
Silvio  Ela diz assim “É melhor você chamar um homem 418 

para te ajudar com isso” ((lendo)). 419 

Ilma  Hum:: 420 
Silvio  Na minha cabeça eu não consegui entender. 421 

Silvia É como... a mulher querer fazer alguma coisa... 422 
“vou cortar a grama”. Daí alguém diz “não, não, 423 

chama um homem pra fazer isso, porque tu não vai 424 

dar conta”. 425 
Ilma Exato, trocar uma lâmpada, trocar o bujão de gás. 426 

 ((burburinho)) 427 

Silvio  No caso, no caso... da mulher? 428 
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Silvia É alguém falando isso pra uma mulher. “É melhor 429 

você chamar um homem pra fazer isso”. Ham:: é é:: 430 

acreditando que existem coisas que são mais, mais 431 
adequadas que o homem faz [que não a mulher.] 432 

Silvio [Que não a mulher] no caso... é... tem várias questão 433 

daí, né? No caso uma lâmpada, uma grama que não 434 
seria... que não poderia... impedir da mulher 435 

também de fazer, né, mas a mulher quer mais o 436 
homem que faça, né? Eu acho que era bem por aí 437 

mesmo a resposta. 438 

Silvia  E as mulheres que optam por não casar? Como é 439 
que faz? 440 

Beto Elas pagam um jardineiro e... 441 

Silvia  ((risos)) 442 
Alexandre E ficam pra titia. ((risos)) 443 

Ilma Mas vocês acham que é necessário, que elas 444 
precisam, por exemplo, a mulher não vai poder 445 

trocar uma lâmpada ou fazer o serviço? 446 

 ((burburinho)) 447 
Ilma O que que vocês acham? 448 

Silvio Eu acho que não... do jeito que a gente tá hoje... eu 449 
tenho um exemplo que a minha própria mulher, ela 450 

cuida da casa sozinha, cuida do filho sozinha, eu só 451 

ajudo praticamente com a pensão alimentícia e uma 452 
vez por semana vou lá olhar. Então acho que a 453 

mulher hoje tá mais independente do que o homem, 454 

no meu ponto de vista. Hoje, se for colocar, entre 455 
aspas, o homem tá mais dependente do que a 456 

mulher. O homem ele gasta mais, a mulher é mais 457 
econômica, é::: em várias questões. Acho que a 458 

mulher... hoje, se for pra colocar essa frase de uma 459 

forma que nem a Silvia falou, é... eu acho que tá 460 
mais fácil do homem pedir ajuda pra mulher do que 461 

a mulher pedir pro homem... mais ou menos isso. 462 
Ilma  O que que vocês acham? 463 

Alexandre Eu acredito que essas tarefas de trocar uma 464 

lâmpada, cortar... pegar a maquininha ali e cortar 465 
uma grama, né,? ela faz tranquilinha, só... sem 466 

problema. Do mesmo jeito que o homem faz, ela faz 467 

também. Que trocar lâmpada é geralmente bota 468 
aquelas escadinhas, né?  469 
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Beto  Depende da mulher... assim como depende do 470 

homem... mas... 471 

Alexandre  Usa uma cadeira, um lugar alto pra alcançar, né? 472 
 ((burburinho)) 473 

Beto  Tem mulher que faz tudo. Mas tem mulher de vinte 474 

anos que não sabe nem... sei lá... não sabe... teve 475 
sempre alguém que sempre fez, então...  476 

Silvio é::: Também muda, né, a questão da mulher 477 
casada...  478 

Beto Tu acha que casada ela vai fazer? 479 

Silvio Eu acho também que muda, da mulher casada e da 480 
mulher solteira também, ainda tem isso, né... a 481 

maioria das meninas solteira aí na faixa de vinte 482 

anos aí que ele falou aí, realmente só estuda, né? 483 
Praticamente não... não... trabalha aí numa lojinha, 484 

sei lá, em qualquer outro trabalho, mas daí não vai 485 
fazer obviamente esses tipos de trabalho e tal, roçar 486 

uma grama aí, assentar um tijolo que é serviço que 487 

sempre foi mais pro homem mesmo, mas a mulher 488 
casada, que já teve uma trajetória ali na vida dela, 489 

tá? com um homem acompanhando do lado, eu acho 490 
que ela faz qualquer trabalho, né? 491 

Jaime É que nem eu tenho exemplos que vi assim, que eu 492 

vi em condomínios assim que a gente tinha amigos 493 
em comum, né? e aí moças que só faziam faculdade 494 

e os pais pagavam pra elas morar e tal, elas 495 

chegavam o ar condicionado não funcionava, a 496 
televisão não ia, ((incompreensível)) tem que 497 

chamar um eletricista, tem que chamar uma pessoa 498 
assim. Aí elas se referiam assim fazendo um 499 

trabalho fora assim. Fazer um muro... 500 

Beto ((incompreensível)) 501 
Jaime Fazer um muro, uma coisa assim. Um pedreiro. 502 

>Mas se viesse uma mulher fazer<, já aconteceu 503 
isso, tá, pessoal “ah, precisava de um pedreiro, fazer 504 

um encanamento, um negócio assim” e vem uma 505 

mulher fazer o serviço, ela fala: “mas… tu sabe 506 
fazer isso?”  507 

Beto [Ela mesma diz] isso, né? 508 



380 

 

Jaime [A própria mulher] faz isso, tá... mesma coisa tu 509 

chama um faxi... a empresa de faxina, um faxineiro 510 

e vem um homem. A mulher olha, “ixi, um homem” 511 
Beto Não vai fazer direito, né... 512 

Silvio Aí, eu trabalho na área da construção civil... 513 

Jaime  É a primeira coisa que bate, né? 514 
Silvio Nos prédios que eu trabalho, tem várias mulheres. 515 

Eu conheço mulher que é soldadora, eu conheço 516 
mulher pedreira, eu conheço mulher pintora, que já 517 

trabalharam, inclusive, na mesma empresa que... 518 

que eu trabalho, é::: eu conheço vários homens 519 
também que trabalham na área da limpeza dos 520 

apartamento dos prédios que eu trabalhei e até, 521 

inclusive, tão aí na mesma área e vice-versa. Em 522 
questão de trabalho, conheço várias mulheres que 523 

fazem o mesmo serviço do que os homens. Essa 524 
soldadora que eu conheço, a Karol lá de ((nome de 525 

cidade vizinha)), ela trabalha no porto, de soldadora. 526 

Já faz uns quinze ano que ela tá lá. E serviço de 527 
soldadora não é qualquer um que faz. Eu sei porque 528 

eu até tentei trabalhar uma época, mas soldador é 529 
um serviço bem difícil, bem complicado, se não 530 

tiver bem... uma concentração assim você se queima 531 

os olhos, né? e outra coisa, é pesado e::: não é pra 532 
qualquer um. Como é que ela consegue? Porque se 533 

tu olhar pra ela, ela tem o corpo dessa moça aí 534 

((apontando para Vanessa)), bem tipo... frágil, né? 535 
Mas na verdade...  536 

Vanessa Frágil? ((risos)) 537 
Roberto Bem:: magrinho ((risos)) 538 

 ((risos)) 539 

Alexandre Também lá perto de casa tem... tem uma moça lá 540 
que... ela fez um... curso, acho que no SENAI, se 541 

não me engano. E ela trabalha de soldadora lá perto 542 
da minha casa, numa metalúrgica, né?... e... só que... 543 

lá é inverso, né?... ela é... é batalhadora, né? e ele 544 

não quer nada com a vida, né? Ele, trabalha numa 545 
empresa, daí, começou a passar mal lá porque não 546 

podia usar o:: cigarrinho... 547 

Jaime ((Risos)) 548 
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Alexandre não o cigarro comum, aquele outro, começou a dar 549 

umas tremedeira no rapaz lá e não deu certo, né? 550 

Daí ela disse “não, tu vai ficar em casa, vai cuidar 551 
da menina”, porque eles têm uma menininha, 552 

((incompreensível)) “e eu vou trabalhar”. E ela 553 

trabalha e dá conta e ele fica em casa. Aí pega o 554 
carro do pai dele, sem escape, porque ele tá... faz 555 

uma barulheira que tá louco, né, parece que tá 556 
caindo um avião, e anda pra lá e pra cá... 557 

((incompreensível)) tá nem aí, né? E ela, e ela é::: 558 

soldadora, diz que de mão cheia 559 
((incompreensível)). Bem profissional mesmo. 560 

Silvia Vamos ler mais uma frase? 561 

Beto “Ela não quis ficar comigo, então provavelmente é 562 
lésbica” ((lendo)) 563 

 ((risos)) 564 
Ilma O que tu acha, Beto? 565 

Beto Hoje em dia é:: comum, né? Mas não... não sei... 566 

nunca passei por essa situação. Não sei o que falar 567 
também, mas sei lá, né? ... Eu já vejo na cara, assim, 568 

dá pra ver. 569 
 ((risos)) 570 

Ilma Cê vê na cara? 571 

Beto Claro. 572 
Silvio Ah, eu acho que a questão ali de ela não querer ficar 573 

com a pessoa e a pessoa achar que ela é lésbica... 574 

Beto Ah, se ela for lésbica... 575 
Silvio Acho que isso não tem nada a ver, a pessoa é lésbica 576 

ou não é... 577 
Beto Mas hoje em dia é uma coisa comum... 578 

Silvio Sim. Lógico. Como ser homossexual, travesti, né? 579 

Normal. 580 
Beto Sai na balada aí. 581 

Silvio Só que a tua pergunta diz assim é... “ela não quis 582 
ficar comigo, provavelmente ela é lésbica”, né? Eu 583 

acho que aí sim que não tem nada a ver. A pessoa 584 

achar que a pessoa é lésbica porque não quis ficar 585 
comigo. Então vai ficar com outro homem lá, e daí? 586 

Jaime Acabou o sentimento, acabou... 587 

 ((burburinho)) 588 
 ((conversas sobrepostas)) 589 
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Beto Não tô falando... Não tô falando... Ela pode ser 590 

lésbica. Pode ser daí... 591 

Silvio E outra questão, por exemplo, ah porque, você bebe, 592 
porque você usa drogas, ah... porque você é um cara 593 

é... preguiçoso, não vai trabalhar... tem essas 594 

questão. Por isso que ela talvez não quis ficar com o 595 
cara, mas dizê “não quis ficar porque é lésbica”? 596 

Jaime Mas aconteceu isso, semana passada, isso aí. Tem 597 
até numa conversa do grupo aqui. Um amigo meu 598 

chamado Duda, a guria terminou com ele, e a irmã 599 

dele veio falar comigo... que ela veio pra ((nome da 600 
cidade))... e ela sempre vinha nos baile com nós, e 601 

grupo de dança, né? Ela perguntou se os dois nem 602 

brigaram ou não. “O que eu vi não, não brigaram” 603 
terminaram ali, tudo certinho, se apresentamo e... só 604 

que ela terminou ((risos)) por WhatsApp com ele. 605 
Aí:: passou essa semana agora ela tava namorando 606 

com uma guria, a irmã dela mandou umas cinquenta 607 

carinhas no WhatsApp. >“Eu não acredito. Eu não 608 
sei o que fazer<, como é que eu vou contar pra 609 

mãe?” Entendeu? Então aconteceu exatamente isso. 610 
Daí o rapaz ainda não sabe, na verdade, né? que 611 

aconteceu ainda essa semana, que a irmã dela veio 612 

me contar que ela chegou ((incompreensível)) e 613 
contou pra irmã dela “tô namorando um:::”. Mas vai 614 

falar isso pro ex-namorado dela ele vai ter um treco, 615 

acho. Ele vai querer... é óbvio, que ele vai ter a 616 
masculinidade dele e ele não vai querer aceitar, né? 617 

Imagina os amigo dele, “Nossa, tu foi trocado por 618 
uma...” ((risos)). Da mesma forma que a minha tia, 619 

a minha tia ((incompreensível))... 620 

Roberto Mas... mas o que seria pior, tá, se ela tivesse 621 
namorando com outro cara? 622 

Jaime É. [Depende.] 623 
Beto [Depende.] 624 

Roberto Não, ((incompreensível))  625 

Beto Ah, o cara foi tão ruim com ela que ela nunca mais 626 
quer ver um homem e ((incompreensível))... 627 

Roberto Só quero trazer essa reflex... 628 

Silvia Mas não é esse o motivo da escolha... 629 
 ((conversas sobrepostas)) 630 
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Beto A pessoa não nasce lésbica, não nasce viado, ela se 631 

torna, nós não tamo falando de uma doença, né? que 632 

nem outro lá da Câmara... sei lá o nome. 633 
Silvia Não, lógico que não, mas assim hãm... não sei se é 634 

uma decepção amorosa que vai fazer a pessoa, né?... 635 

porque... ((incompreensível)) 636 
Beto Algumas pessoas assim, né? 637 

Ilma  Mas se a gente pensar pela gente, por exemplo, por 638 
causa de uma decepção amorosa eu vou escolher 639 

outro sexo, será que é assim? 640 

Silvio Pois é, é isso o que eu ia dizer, a pessoa mesmo que, 641 
por exemplo, ela é lésbica. Pô tô namorando ali um 642 

cara “hum::, não tô gostando do cara”, ela tem a 643 

opção dela de escolher outra pessoa. Agora, ela 644 
simplesmente vai ser taxada, “ah, não ficou comigo 645 

porque é lésbica”, ela tem a opção dela de escolher, 646 
outra pessoa ou outro homem ou até mesmo... 647 

Beto O que a gente tá falando é que não tem problema ser 648 

lésbica, hoje em dia é uma coisa normal, né?... de 649 
mais ou menos assim. 650 

 ((conversas sobrepostas)) 651 
Beto Claro que eu não vou chegar pra uma guria na 652 

balada e “Ah, se não quis ficar comigo então deve 653 

ser lésbica”, claro que não... mas tô falando que 654 
pode acontecer. Só que cinquenta anos atrás... 655 

Ilma  Sim. 656 

 ((conversas sobrepostas)) 657 
Silvio Não precisa nem cinquenta, na minha 658 

adolescência... eu como garotinho ali, quatorze 659 
anos, nós via uma mulher na rua assim... meu Deus, 660 

nós ficava até provocando... hoje já não, hoje já tem 661 

um respeito. 662 
 ((risos)) 663 

Beto Antigamente as lésbica eram tudo macho assim... 664 
botavam roupa de homem. Hoje são duas mulheres 665 

normais, se vestem ((incompreensível)) e moram 666 

junto... tem uma professora de uma academia que eu 667 
conheço que ela é feminina, a outra é feminina e 668 

elas são casadas, pô. (só posta feliz, feliz, feliz). 669 

Alexandre [Mas eu tava ontem no colégio lá perto de casa]  670 
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Beto [°Não sei se eu gostaria que minha filha fosse 671 

lésbica ((incompreensível))°] 672 

Alexandre e daí eu [tava olhando assim...] 673 
Beto [°nem meu filho fosse viado°.]  674 

Alexandre e eu vi uma mocinha bem novinha, de uns treze ou 675 

quatorze anos, assim... ela veio cá, parecia ser um 676 
corpo de um macho, cara... um rapaz assim, 677 

cabelinho bem curtinho e já chegou e já deu um 678 
pegão numa outra guria lá, assim que nossa, né?... 679 

puxou assim... aí eu... aí eu... imaginei assim, digo, 680 

que esse negócio aí, isso aí já vem da genética dessa 681 
pessoa, né? Porque ela tem voz de, de menina, é 682 

uma moça, mas tem o jeito, o andar de um rapaz, ali 683 

já houve uma mistura de... né? Entende? E às vezes, 684 
a gente sabe “Ah, não, é sem vergonha”, mas eu 685 

acho que tem alguma coisa a ver com... com os 686 
hormônios, sei lá... se é mais masculino do que 687 

feminino nela, que ela puxa pra outro lado, né? 688 

Alguma coisa assim. Porque o jeito dela assim, 689 
parecia de um rapaz, né? Eu fiquei... 690 

 ((conversas sobrepostas)) 691 
Beto Mas quanto travesti assim que tu olha e::: eu já vi 692 

um assim e achei bonito. 693 

Alexandre E ela tem a musculatura, tudo. 694 
Beto O cara chega perto, olha bem e::: 695 

Alexandre Eu fiquei de cara ((risos)) eu fiquei analisando, 696 

lembrando, porque já assisti muitos comentários que 697 
às vezes as pessoas depende dos hormônio, né? Tem 698 

mais masculino do que feminino... 699 
Silvia Sim:: 700 

Alexandre E eu cheguei à conclusão de que realmente tem esse 701 

detalhe aí, existe mesmo, né? Algum pode ser que 702 
seja por sem vergonha mesmo, né? Mas tem outros 703 

que já tem isso na... né?... na pessoa mesmo, né? 704 
já... e daí com o tempo vai descobrindo aquilo, né? 705 

que tá mais pro outro lado do que né?... é alguma 706 

coisa assim, né? A mulher, a menina assim parecia 707 
uma mocinha bem novinha, cara. Mas ela já assim, 708 

com aquele jeito assim meio parecendo um 709 

rapazinho, né?... todo... e já chegou e já deu um 710 
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trancão na menina lá... que essas aí já tão bem 711 

avançada ((risos)) 712 

Vanessa É interessante essa afirmação, porque a gente pode 713 
pensar pelo lado oposto também ou diferente, né? O 714 

homem, por exemplo...  715 

Alexandre Mas é. 716 
Vanessa “ah, não quis ficar comigo deve ser lésbica” e será 717 

que com o homem não acontecem situações em que 718 
o homem “Não, não tô a fim” e a mulher tá 719 

insistindo, então se o cara não ficar com ela é 720 

porque ele é viado? ... Né?... Se pensar o que que tá 721 
pautando a... [a masculinidade?] 722 

Alexandre [tem outro exemplo também.] 723 

Vanessa Às vezes não tá a fim, né? Ou será que sempre tem 724 
que... sempre tem que dar um retorno positivo pra 725 

uma mulher? Porque se não der um retorno positivo 726 
não vai ser homem? 727 

Jaime Isso já aconteceu comigo aqui no ((nome de uma 728 

lanchonete local)), tá? A gente foi... 729 
 ((Conversas sobrepostas)) 730 

Vanessa Como é que funciona isso? 731 
Jaime a gente foi pra dançar e eu não costumo ficar com 732 

ninguém na balada, sabe? Ninguém... saí com uns 733 

amigos de fora, de ((nome de cidade vizinha)). Isso 734 
foi o dia que morreu aquela guria que bateu com um 735 

Civic ali... essa guria... 736 

Silvia [Hum] 737 
Roberto [((incompreensível))] 738 

Jaime essa guria tava junto, porque a mãe dela era lá de 739 
cima... lá de ((nome de cidade vizinha)) assim. E 740 

veio uma galera de fora, e a guria veio, começou a 741 

dançar e perguntou “Quer ficar comigo?” e eu falei 742 
“Não, eu não fico com ninguém na balada”, “tu é 743 

gay?”, a primEIRA coisa que ela me disse, aí eu 744 
disse “não, eu não sou gay, só não quero ficar com 745 

ninguém na balada”. Mas a primeira coisa que ela 746 

veio ela falou “tu é gay?” 747 
Alexandre Nossa. ((risos)) 748 

Jaime Tendeu? 749 

Alexandre Na lata assim? 750 
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Jaime A primeira... aham, ela falou de cara. “Não, eu não 751 

sou gay, só não fico com ninguém em balada”. Eu 752 

não faço isso, mas ela falou “tu é gay? Não tenho 753 
nada contra, mas se tu for gay”, eu “não, eu não sou 754 

gay ((risos)), eu só não quero...” 755 

Vicente ((incompreensível)) jogando jogando fora. 756 
Jaime ((riso)) Aí me lembro que isso foi bem no dia que 757 

essa guria saiu de dentro do ((nome de uma 758 
lanchonete local)) ali e se matou-se ali na 759 

((incompreensível)). 760 

Alexandre Essa que queria ficar contigo? 761 
Jaime Não, não. Ela tava junto porque isso era um 762 

camarote, [tal, né?] 763 

Alexandre [Ah tá.] Se não eu ia dizer... 764 
Jaime Mas é que eu marquei por causa desse dia que a 765 

guria falou aquilo lá pra mim. Daí bem naquele dia 766 
essa guria... °bateu°. Ela pegou o carro da mãe e 767 

tal...  768 

Silvia Hum. 769 
Jaime Marcou. Agora eu vi a opção ali. 770 

Vicente É::... não é fácil... 771 
Roberto Vicente? 772 

Vicente Ah eu? 773 

Silvia Vicente? Tua frase. 774 
Vicente Lá vem bomba. 775 

Roberto °Vicente não falou nada°. 776 

Ilma Achou engraçado, né?  777 
Vanessa Pois é, mas é que ele tá quieto, né? 778 

Vicente Hoje tô mais... mais... sossegado. “Mulheres só 779 
querem casar com homem rico e com bom carro” 780 

((lendo)) Olha::: sessenta por cento... as mulheres 781 

hoje... se tu vai no salão hoje, uma <chave>, uma 782 
<chave> pendurada na calça e um litrinho de 783 

gasolina no bolso, tá feito. Agora sem isso, [tá 784 
ferrado.] 785 

Ilma [Olha.] Sessenta por cento? 786 

Silvia Já fez esse teste, Vicente? 787 
Vicente Não... ((risos)) 788 

Silvia  Éh::? 789 

Jaime Não pode generalizar, né? Tá generalizando. 790 
Roberto O negócio é comprar uma chave bonita, é isso? 791 
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Vicente É. ((riso)) 792 

Alexandre Mas tem [uma boa] parte é isso. 793 

Participantes  [Te::m.] 794 
Alexandre A primeira coisa, se o cara tá num [salão de baile ou 795 

numa danceteria ou em qualquer lugar] 796 

Vicente [Tem... tem... °tem°... ((incompreensível))] 797 
Alexandre Pode ser numa choperia onde tem bastante 798 

concentração de pessoas, né, elas já ficam só de 799 
olhinho assim... ((gesticula com as mãos)) 800 

Vicente Só de olho observando... 801 

Alexandre Quando chega assim... “vamo ver esse”, “vamo ver 802 
no que ele chegou”, o tipo do carro, bem isso aí tem, 803 

uma parcela, né... não sei exatamente a quantia... 804 

 ((conversas sobrepostas)) 805 
Alexandre mas tem outras que não, né... primeiro elas querem 806 

ver se o cara é um bom [sujeito], né? 807 
Vicente [Educado.] 808 

Alexandre se o cara tem uma profissão ou se o cara, né? É uma 809 

pessoa, né... de boa índole e assim por diante. É... 810 
tem aquela que analisa muita coisa. Ela vai 811 

primeiro, que nem diz o outro, vai devagar, mas vai 812 
pra conhecer o sujeito, né?  813 

Silvia Tem os... 814 

Alexandre Mas tem aquelas que são interesseiras, né 815 
Silvia Tem os estereótipos, né? De que a mulher é aquela 816 

que vai gastar o dinheiro do homem, né? Quando 817 

que na realidade a gente vê os casais em que a 818 
mulher ganha mais do que o homem. 819 

Alexandre É verdade. 820 
Silvia Mas ainda existem muitos estereótipos assim, né... 821 

de que o homem é que tem que ter o poder, o 822 

dinheiro. A mulher busca essa dependência. Ham:: 823 
mas de fato o que a gente vê de casais se formando, 824 

não tem muito mais esse perfil assim, né? De que é 825 
o homem que tem que bancar, que o homem tem o 826 

dinheiro e que a mulher dá despesa... é::: mas 827 

existem esses estereótipos da mulher muito mais 828 
jovem que o homem, que o homem busca... ahh... de 829 

repente:: >a estética< e a mulher busca >o 830 

financeiro<, mas são estereótipos que não condizem 831 
muito com a realidade da maioria dos casos, né? Aí 832 
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o teu sessenta por cento acho que tem que explicar 833 

melhor ainda... tirando uns dez por cento. 834 

Jaime Sessenta por cento é dentro do baile que ele quer 835 
dizer, né? No baile é que... 836 

Ilma É, o sessenta por cento é do local que você 837 

frequenta, né? 838 
Vicente Eu digo geral, no baile... qualquer lugar que você 839 

tiver uns sessenta por cento das mulher... 840 
 ((risos)) 841 

Silvio Eu já acho que... 842 

Ilma Ou seja, aqui, duas de nós então... 843 
Vanessa Pois é. [Interessante.] 844 

Silvio [ah eu] já acho que uns vinte ano pra cá... dentro de 845 

casa assim..eu... família já vi incentivando também. 846 
Há uns vinte dias atrás eu escutei na casa de um 847 

colega meu a menina com sete anos, a Maria, ela 848 
falou bem assim pra mim “Ôh, Silvio, eu vou casar 849 

com um homem que o nome dele vai ser dinheiro.” 850 

 ((risos)) 851 
Silvio Aí eu falei assim “Como assim, Maria? O nome 852 

dele vai ser dinheiro?”, aí ela “Não, ele vai ter que 853 
ter dinheiro”. Daí eu falei “quem falou isso pra ti?” 854 

Aí ela “Ah, minha mãe”, quer dizer, então isso 855 

talvez também já vem de dentro de casa. “Ah, Deus 856 
o livre se tu casar com um pobre.” Entendesse? 857 

Então muitas vezes, das que hoje tão na faixa etária 858 

de vinte... que nem ele falou... que hoje tão no salão 859 
aí sessenta por cento, talvez venha por causa dessa 860 

criação de dentro de casa. 861 
Roberto Agora, é interessante o que o Luis ((na verdade se 862 

refere ao Silvio)) coloca, né... da mãe ensinar a filha 863 

a dizer, né? Tipo ah... Agora também precisa olhar, 864 
né, o que o meu pai disse pra mim quando eu tinha 865 

sete anos, nunca esqueço, pai tava fazendo um... Ah. 866 
Ele plantava fumo e tava fazendo um negócio lá pra 867 

produzir lá o negócio de fumo dele, e eu era uma 868 

criança bem pequena. Tava sentado do lado dele e 869 
ele falou assim pra mim, uma coisa da infância que 870 

eu recordei agora, ele falou assim “quando tu 871 

crescer e casar, se cuida pra não arrumar uma 872 
mulher que o que tu traz com uma retroescavadeira 873 
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pra dentro de casa e tira com uma colher pela 874 

janela” ((imitando a voz do pai)). E pra tu vê, isso 875 

marcou na minha vida que eu me lembro até hoje 876 
disso, então que as crianças são influenciadas, né? 877 

Em relação a fortalecer esses estigmas desse lugar 878 

que a gente coloca tanto a mulher quanto o homem. 879 
E, eu tenho uma pessoa pra colocar pra vocês aqui, 880 

relacionado à questão do consumo, o Vicente falou 881 
a questão da chave do carro, a gasolina e não sei 882 

quê. Ou a questão do baile, né? Que elas ficam 883 

olhando no baile... gente, a gente vive em uma 884 
sociedade que nos últimos vinte anos foi 885 

impulsionada para o consumo. Então para vocês se 886 

reconhecerem quanto pessoa, quanto sujeito, você 887 
tem que consumir. Consumir o quê? Carro, tá? 888 

Roupa, tá? Produto de maquiagem, enfim... tênis 889 
pras criança, pros adolescentes que brigam porque 890 

querem que o pai compre um tênis que custa 891 

quinhentos reais por causa da marca, né? E isso que 892 
coloca, cai em uma ilusão, de que as pessoas têm 893 

um espaço de reconhecimento e de serem aceitos 894 
nos grupos, né? Então para que você consiga ser de 895 

fato gente você tem que consumir... 896 

Silvio Tem que tá... ((incompreensível)) 897 
Roberto  o que todo mundo consome.  898 

Beto Então é o que ele falou dos sessenta por cento. 899 

Roberto Então tanto os homens quanto as mulheres têm 900 
essa... esse olhar de consumo, não é só as mulheres, 901 

tá? Que olha pra chave do homem, né? Não, o 902 
homem quando vai... é: quais são os pretextos que 903 

ele vai avaliar num grupo de mulheres para se 904 

interessar por uma ou pela outra? 905 
Beto Ele sempre vai procurar... ((incompreensível)) uma 906 

que tem o pai rico porque a gente vive numa 907 
sociedade que ainda não existem muitas mulheres 908 

milionárias, o cara vai procurar, se tu for pensar 909 

desse jeito aí que tais falando... uma mulher que tem 910 
o pai rico. 911 

 ((conversas sobrepostas)) 912 
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Jaime Não, mas acontece também do cara chegar numa 913 

festa também e dizer “Oh, essa coroa é rica, separou 914 

e...” 915 
Beto É, pois então, isso aí, eu já ouvi isso direto por aí. 916 

Aí tento falar “não”, mas é mais do que sessenta por 917 

cento. 918 
Jaime Aí tu pergunta pras mulher porque elas não ficam... 919 

((incompreensível)) 920 
Beto O mundo de hoje tá desacreditado de amor. Aonde é 921 

que tu vê amor aí, fala. Fala. As pessoas nem tem 922 

fé, fala em Jesus tu é tirado por otário. 923 
Roberto Se você observar... 924 

Beto Tudo materialista, pô. 925 

Roberto Se você observar é... principalmente dos anos 80 pra 926 
cá, em ((nome da cidade)), o que segura a economia 927 

do município, tá? é muito mais as mulher do que os 928 
homens. Tanto na indústria têxtil é...  929 

Beto Consumismo? 930 

Roberto Não. Economicamente. A cidade. A indústria têxtil, 931 
o emprego formal da indústria têxtil 932 

((incompreensível)) que é um dos pilares de ((nome 933 
da cidade)), tá? Há muitos anos. Quem trabalha com 934 

têx... é, de forma maciça? 935 

Silvio A mulher. 936 
Roberto Assim, economicamente, né? A gente tem que 937 

observar, que a mulher aqui nessa região a mulher tá 938 

na frente, pô. Porque a gente ali pode observar 939 
outros campos. No campo da formação, graduação e 940 

ensino superior, as mulheres têm muito, têm um 941 
nível muito maior de mulheres, com graduação, 942 

formadas em universidades em mestrado e 943 

doutorado do que homens. E aí uma inversão, ainda, 944 
porque as mulheres recebem menos do que os 945 

homens. Apesar de elas terem uma escolaridade 946 
maior, elas recebem menos. Para as mesmas 947 

funções. Então, há uma inversão. Só quero chamar a 948 

atenção de vocês que é:: não se trata é:: da gente 949 
olhar é::: só com essa perspectiva... ah porque a 950 

mulher observa o homem e a chave do carro. O 951 

homem tá no controle e faz o que quer. Porque é 952 
fácil também a gente olhar pro outro e dizer “Ah, 953 



391 

 

mas é isso e aquilo”, tá? Mas e eu? O que que eu 954 

tenho a ver com isso? Entendeu? Que é como se eu 955 

falasse aqui pra vocês um monte de coisas e falasse 956 
“Não, gente. Você tem isso, você tem isso”. Cara, 957 

tem que olhar pra mim ((incompreensível)) o que 958 

que eu tô implicado com, com isso? Porque das 959 
minhas atitudes, as minhas ações tão implicadas 960 

com isso que eu tô dizendo pra vocês? Porque 961 
senão, gente... não... não... não resolve. Essa 962 

dinâmica, de pegar frases das redes sociais, pra 963 

poder promover uma conversa aqui é pra que a 964 
gente consiga de fato se enxergar 965 

((incompreensível)). O que isso tem a ver com a 966 

minha vida e daí o que eu posso fazer também pra 967 
que isso tenha de certa forma uma alteração. Não tô 968 

falando das outras mulheres, tô falando das 969 
mulheres que estão com a gente, tô falando da 970 

minha mãe, das minhas irmãs, né? Das mulheres 971 

que... que...  fazem parte do nosso contexto, né? 972 
Ilma E o Silvio falou uma coisa bem importante assim, 973 

né?... isso vem... de casa, então ((incompreensível)) 974 
que a gente aprende. Então a gente tem que cuidar 975 

com algumas falas porque a gente pode, todo 976 

mundo, homem e mulher, tá? A gente pode 977 
perpetuar isso. Né? Porque a gente continua falando 978 

porque na verdade aceita. A gente ouviu ou ouvia 979 

isso em casa, a gente vai reproduzir quando adulto, 980 
a gente vai ensinar pros nossos filhos e eu acho que 981 

a proposta aqui do grupo é bem essa, da gente 982 
refletir assim o quanto que isso é verdade absoluta e 983 

o quanto não precisa ser assim. Será que realmente é 984 

isso? Será que aquela mulher que observou, as 985 
sessenta por cento que te observaram com a chave 986 

não tavam pensando “Não quero um pra sustentar, 987 
se ele tem carro, beleza. É independente como eu”. 988 

Não tô dizendo que é isso que aconteça, mas a gente 989 

não pode pensar nisso? Será que não pode ser 990 
assim?  991 

 ((silêncio – 3 segundos)) 992 

Jaime [Hã.]  993 
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Ilma [Acho que] o lugar aqui é esse assim... tentar pensar 994 

[fora da caixa.] 995 

Silvio [Eu acho que aqui] qualquer um que é pai também 996 
não vai querer que... Ah, eu tenho uma filha, vou 997 

querer que um cara lá um drogado, um zé ninguém 998 

que vai querer ficar com a minha filha. Obviamente 999 
que você também não vai querer isso. Você vai tá 1000 

sempre incentivando por um caminho melhor... pro 1001 
teu ente querido, ali, que tu gosta, que tu ama e que 1002 

tu zela. “Não, minha filha, não vai por aquele 1003 

caminho lá. Vai por aqui. Já chega o tanto que eu 1004 
errei”. Vai sempre tá mostrando teus erros, pra que 1005 

ela não erre e pra que ela vá no caminho mais certo. 1006 

Tu também já vai incentivar ela a não cair numa 1007 
lábia de um qualquer ali que não tem nada na vida e 1008 

não quer nada com nada. Então essa educação você 1009 
mesmo já vai tá dando pro teu filho. Não é que a 1010 

mãe da Maria lá disse “Ah, Deus me livre se tu 1011 

casar com um cara pobre” e que ela esteja errada. 1012 
Não vejo um erro, especificamente, nela... eu vejo 1013 

que ela tá falando muito cedo pra filha dela que só 1014 
tem sete anos a respeito dessas coisas. Eu acho 1015 

que... acho que dessas conversa com filho tem que... 1016 

dos treze ali, dos doze pra frente. Ali eu achei um 1017 
erro ali da mãe dela, mas enfim, cada um educa o 1018 

filho do jeito que pode, né? 1019 

Ilma Sim, sim... é que ela pode não entender da forma 1020 
como você gostaria, né? Então ela pode crescer e ser 1021 

uma dessas mulheres que vai... 1022 
Silvio Sim. Claro. 1023 

Ilma pensar “não, eu quero ser sustentada por alguém”. 1024 

Jaime Mas daí... 1025 
Silvio Eu mesmo tenho uma filha de quatorze anos, a 1026 

Fernanda. É:: ela tá morando comigo, desde o ano 1027 
passado. Só mora eu e ela. É:: a Fernanda gosta de 1028 

ir em shopping, ela gosta de usar roupas bacanas, 1029 

ela gosta de ter as suas maquiagem. Esses dias atrás 1030 
eu até comentei com ela “Se você tá num shopping, 1031 

filha, e você tá toda maquiada, você se comporta 1032 

como?” aí ela assim “ah, eu me comporto normal”. 1033 
“Sim, mas e quando tu tá com a tua turma?”, “Ah, 1034 
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não, mas aí é diferente”. Tu vê, já é uma coisa que... 1035 

se você não tiver uma educação ali pra levar, 1036 

direitinho, como mostrar o caminho. Já vai por um 1037 
caminho que nem ele tá dizendo. “Se tiver a chave 1038 

no bolso, tô indo”, entendeu? Então é assim, eu 1039 

acho que é a educação dentro de casa que leva esses 1040 
tipo de concepção. Eu tive uma educação dentro de 1041 

casa que:: por exemplo, fui criado sem pai, meu pai 1042 
era alcoólatra. A minha mãe também, coitada, toda 1043 

vida tem que trabalhar, doze filho dentro de casa... 1044 

não tinha essa, essa direção que hoje a maioria dos 1045 
pais tão conseguindo dar pros filhos. Chega numa 1046 

idade que os filhos realmente jogam tudo pro ar e 1047 

aprendeu... e não faz nada com nada e vão fazer a 1048 
vida deles, do jeito que querem, mas... eu vejo dessa 1049 

forma. 1050 
Jaime E tem a parte cultural também, né? Que é a parte da 1051 

sociedade que assim pega a... olha o Rio de Janeiro. 1052 

Tu vê que de um tempo pra cá o pessoal começou a 1053 
dançar aqueles funk ostentação. Eles falam sobre 1054 

carro, moto, mulher... 1055 
Ilma Sim. 1056 

Jaime [Entende?] 1057 

Roberto [Moto, (ouro)] 1058 
 ((conversas sobrepostas)) 1059 

Jaime EXAtamente. E viu como isso explodiu de uma 1060 

forma gigante? E não pegou só a classe social mais 1061 
baixa que pegou... pegou gente alta, gente da alta 1062 

mesmo se misturando. E viu que isso é... e começou 1063 
a sair carros... é a sociedade em geral, não adianta. 1064 

Porque tu lança um carro popular, tu lança um carro 1065 

esportivo, um luxo e vai indo, e as pessoas 1066 
acompanham isso, entende? Então, no Rio de 1067 

Janeiro, a educação lá é:: totalmente diferente daqui, 1068 
meu deus é::: lá::, eles... eles querem... é raro a 1069 

pessoa que quer estudar e °trabalhar°. “Ah, eu 1070 

quero”, chega na escolinha, pergunta. >“Ah, eu 1071 
quero ser funkeiro, eu quero ser”<... Totalmente 1072 

diferente daqui. E as pessoas que tão no lugar, às 1073 

vezes, a educação que tem aqui, fala “não, procure 1074 
um homem que seja educado, trabalhador, honesto” 1075 
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((incompreensível)) que a cidade é conhecida. Só 1076 

que hoje as redes sociais denuncia muito isso, sabe? 1077 

Às vezes o cara tem um carrão, é top, mas todo 1078 
mundo sabe como ele deve pra todo mundo, bate 1079 

nas pessoas, bebe, faz... as redes sociais já denuncia 1080 

isso. As pessoas a primeira coisa que vão fazer 1081 
((riso)) é olhar no Facebook como é que a pessoa é, 1082 

o que ela comenta, os amigos dela, se tem amigo em 1083 
comum ((incompreensível)) >a pessoa vai te 1084 

adicionar no Face a primeira coisa que ela vai olhar 1085 

é se tem amigo em comum<, que conheça “Ah opa, 1086 
tu conhece?”, “Ah não, nunca vi”, Ah então tu já 1087 

excluiu, entendeu? E assim às vezes é como a 1088 

sociedade define as pessoas, né? 1089 
((incompreensível)) isso aí acontece muito, mas não 1090 

são todas, né? Jamais. 1091 
Silvio Porque também não é errado a mulher ou mesmo o 1092 

homem escolher uma pessoa mais bem sucedida. Eu 1093 

também não vejo um erro nesse ponto, né? 1094 
Logicamente se você pegar, como o Roberto falou 1095 

ali, de a pessoa ter uma boa maquiagem, tem que ter 1096 
um bom kit de maquiagem. Se tu pegar e olhar uma 1097 

menina ali, bem maquiada, bonitinha, toda linda que 1098 

nem a Barbie... e botar uma ali do lado, tadinha, 1099 
toda arrepiada, toda cheia de espinha e não tem... 1100 

qual que você vai escolher? 1101 

 ((risos)) 1102 
Silvio Logicamente que tu vai na::: na Barbie, né, cara? 1103 

Então... né? °Pelo menos penso assim, né?° 1104 
Jaime Mas é que o que eu digo... 1105 

Alexandre [Tem o outro lado ((incompreensível))] 1106 

Jaime [Mas convida uma mulher] 1107 
 ((conversas sobrepostas)) 1108 

Silvio Não vai chegar pra aquela descabelada e “vem cá, 1109 
vou te levar num salão de beleza e te deixar maior 1110 

gatinha e eu vou ficar contigo”. Não vai fazer isso. 1111 

 ((conversas sobrepostas)) 1112 
 ((risos)) 1113 

Jaime [É que nem ele fala aqui...] 1114 

Silvio [Olha, o tempo de Romeu e Julieta] acho que 1115 
passou, né? 1116 
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Jaime Tu pega uma mulher e começa a namorar, aí tu tem 1117 

um amigo que vai casar, que nem já aconteceu 1118 

((riso)), aí tu fala “tenho um casamento pra ir, mas 1119 
que roupa que eu vou?” Tem que comprar roupa e 1120 

não sei que, tu fala em casamento, ela já pensa em... 1121 

ela já vem dez vestidos na mente, tipo porque ela 1122 
não vai de calça jeans num casamento, né? 1123 

Ninguém imagina isso, e fala o que se pensa, a 1124 
mulher que vai toda arrumada... 1125 

Roberto Você imagina que ela imagina, é isso? ((rindo)) 1126 

Vanessa É. Você imagina que ela imagina. ((rindo)) 1127 
Alexandre ((incompreensível)) de social. 1128 

Jaime Não, porque imagina... 1129 

 ((conversas sobrepostas)) 1130 
Roberto Porque eu já vi ir de camiseta ((rindo)) 1131 

[((incompreensível)) de camiseta.] 1132 
Jaime [Não, isso sim...] mas tu fala pra uma mulher que 1133 

ela tem um casamento pra ir ela pergunta “de quem 1134 

é?”... 1135 
 ((conversas sobrepostas)) 1136 

Jaime Aí tu fala que o nível social da pessoa é grande. 1137 
 ((conversas sobrepostas)) 1138 

Jaime [É um dos diretor da ((nome de uma grande 1139 

empresa))]. 1140 
Ilma [°Ele tá falando da mulher° ((para Roberto))] 1141 

Jaime Pronto. Ela já começa a ligar pra amiga, não sei que, 1142 

não sei que... ela já vai querer se arrumar. Vai se 1143 
produzir pra tá pelo menos no mínimo igual... daí tu 1144 

vai achar a mulher bonita. É obvio que tu vai achar 1145 
a mulher bonita... O meu pai ainda disse, o meu pai 1146 

é do tempo antigo, ele tem um sistema... ele falou 1147 

óh: “Mulher separada e cachorro sem dono não se 1148 
pega” ((risos)). Bem assim ele fala. O pai é assim. 1149 

Mulher separada e cachorro... 1150 
Vicente ((Risos)) 1151 

Ilma Oh:: As verdades... 1152 

Jaime Hã? 1153 
Ilma Começam as verdades, né? As verdades absolutas. 1154 

As coisas que a gente aprende, ou na infância... 1155 

Jaime [Exatamente.] 1156 
Silvio [É o que eu tava] colocando antes. A educação... 1157 
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Ilma Tem que cuidar com isso... 1158 

Jaime É... eu vi que isso não é verdade, entende? Meu pai 1159 

sempre falou “mulher separa e cachorro sem dono 1160 
não pega. É encrenca.” ((risos)) 1161 

Alexandre Mas às vezes não, né?  1162 

Jaime Às vezes sim, né? ((risos)) 1163 
Alexandre Às vezes a mulher vem de um casamento, um 1164 

relacionamento frustrado... 1165 
Silvio É complicado, né, ((incompreensível)) 1166 

Alexandre no primeiro tempo oh... é o cara dos sonho, de 1167 

repente [vira o sapo], né? 1168 
Silvia [Sim] 1169 

Alexandre vira um sapo, né? Tem muito disso, né?... daí a 1170 

mulher vai segurando até onde dá e de repente ela 1171 
não tem mais como manter aquele... né, aquela 1172 

convivência mais... 1173 
Silvia É porque... 1174 

Alexandre porque, né... o cara [relaxou]... por completo, 1175 

mesmo, né? Tem desses que acontece, né? 1176 
Silvia [Sim] 1177 

Silvia É que essa fala é muito assim né... 1178 
 ((conversas sobrepostas)) 1179 

Alexandre O cara relaxa na cabeça dele... 1180 

Silvia Atribui a culpa é da mulher. 1181 
Alexandre Ele relaxa em TUDO, né? Aí a mulher pensa “Não, 1182 

mas o cara era TUDO de bom ((incompreensível)) 1183 

quando nós casemo, quando nós namorava... e agora 1184 
tá essa coisa aí... né?”. Tem isso também, né? E às 1185 

vezes a mulher é separada, mas ela é uma 1186 
<excelente>, que nem diz o outro, um grande... um 1187 

grande partido... que nem diz. Às vezes uma pessoa 1188 

que... nossa, uma mulher que vai à luta. Uma 1189 
pessoa, né... bacana que nossa, mas como ela é 1190 

separada aí o cara “Ah não, separada... ”. às vezes 1191 
até tem filho, não dá... 1192 

Roberto Isso é o pré-conceito. 1193 

Jaime É. O pré... Isso, isso... 1194 
Alexandre  É um preconceito que nem deve... assim... 1195 

Jaime Isso. Mas assim... tem culturas e culturas, lá no Rio 1196 

Grande do Sul... quando a gente vai se apresentar 1197 
com dança, lá não existe da mulher o cara chegar e 1198 
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tirar a mulher pra dança e ela falar “não”. Se ela 1199 

disser “não” eles... ninguém chega nela e... No Rio 1200 

Grande do Sul, se tu pedir pra uma mulher... vamo 1201 
pegar uma cidade bem... Bento Gonçalves, por 1202 

exemplo, tu vai dançar e tem uma mulher que tá lá e 1203 

ela tá solteira e tu vai tirar pra dançar ela TEM que 1204 
dançar. É a cultura deles, nós aqui não. 1205 

Alexandre Mesmo que se não dançar ela é até [tirada fora]. 1206 
Jaime [Tirada fora.] 1207 

Alexandre É.  1208 

Jaime Eles tiram fora, [sim.] 1209 
Alexandre [Eu sei], que meu pai falava. 1210 

Jaime É questão de cultura. Lá é assim. 1211 

Alexandre ((incompreensível)) existe em algum lugar. 1212 
Jaime A pessoa ((incompreensível)) dançar. O cara chega 1213 

pra dançar, até tem um... é... Xiru Malvado que é 1214 
um grupo que tem, tipo no Facebook, que eles 1215 

falam... aí o cara fala, chega e fala assim “Tchê, 1216 

vamo dançar? Não, “Quer dançar?”((corrigindo-1217 
se)), daí, de tanto essas gurias dizer que não, >que 1218 

aqui o pessoalzinho diz que não, é independente e 1219 
tal< Daí a guria assim “Vamo”. Daí  “Quero”, 1220 

“Então levanta que eu quero sentar”. ((risos)) 1221 

Entendeu? Ele fala assim. “Quer dançar?”, Daí ela 1222 
fala “Quero”, “Então levanta que eu quero sentar”. 1223 

Mas lá não tem esse negócio, tipo óh tu chegou e já 1224 

tá sentada... eles já chegam e ((incompreensível)). 1225 
Roberto É::: mas é totalmente claro lá... LÁ, né? Nessas 1226 

culturas, vai pro interior, é o homem que tira a 1227 
mulher pra dançar, a mulher não pode tirar o 1228 

homem pra dançar... 1229 

Vanessa É o que eu ia perguntar... se poderia. 1230 
Roberto Então eu digo que tem uma coisa que é meio que 1231 

absurda assim, né? Isso culturalmente, né? se a 1232 
mulher for convidar os cara pra dançar, ela é 1233 

[oferecida, ela é não sei quê e tal] 1234 

Jaime [Exatamente] 1235 
Roberto Tem, e tem também... 1236 

Silvio E eu acho que essa questão... tira a liberdade da 1237 

pessoa, né? 1238 
Ilma Exatamente. 1239 
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Silvio É, porque... você tira o direito de ir e vir. 1240 

Jaime E a pessoa se fecha, né? 1241 

Roberto A música gaúcha, ela reforça isso o tempo [inteiro.] 1242 
Jaime [O tempo inteiro] 1243 

Roberto Se tu pegar as letras de músicas gaúchas, tem uma, 1244 

inclusive, que o cara, fala, é:: é:: ele, ele pega um... 1245 
um... (pasto) tá?, e joga pra mulher se ela quer 1246 

dançar e ele trata disso na música, na letra da 1247 
música. E reforça esses, esses estereótipos, aí que é 1248 

de sujeição da mulher e que tá presente no... no... 1249 

não é só no interior, né?, gente. Aqui em ((nome da 1250 
cidade)), nos bairros daqui... que tem lá no ((nome 1251 

de bairro)), sentido ((nome de bairro)), são bairros 1252 

tradicionalistas das bandas gaúchas... raramente tem 1253 
uma ou outra menina que convida os cara pra 1254 

dançar, né? Ainda tradicionalmente, culturalmente, 1255 
é incutido que, incorporado que quem tira a mulher 1256 

pra dançar é o homem e não a mulher tirar o cara 1257 

pra dançar. 1258 
Jaime Lá no Rio Grande foi o lugar que eu mais vi, 1259 

assim... 1260 
 ((burburinho)) 1261 

Jaime E as músicas gaúchas, pode ver que nem... que tem 1262 

música que toca até hoje, né? Que daí fala “Não 1263 
chora, minha china véia, não chora / me desculpa se 1264 

te esfolei com as minhas espora” ((cantando)). Olha 1265 

o sentido da música, se a pessoa notar, entende? É 1266 
verdade, tem coisas lá no Rio Grande que tu fica 1267 

assim... e a maioria é dando em cima, tipo é 1268 
“prenda”, “chinoca”, tu vai pra lá pra se apresentar 1269 

tu fica até meio assim, sabe? Porque o negócio lá é 1270 

diferente... be::m diferente. 1271 
Alexandre [O palavreado.] 1272 

Jaime [É:::] 1273 
 ((conversas sobrepostas)) 1274 

Jaime É raro tu ver um negócio de amor, nas músicas 1275 

gaúchas... tu vê no  sertanejo universitário...  1276 
Alexandre O gaúcho ele é grosseiro por natureza, né? 1277 

Jaime Mas não é só em questão do homem, né? A mulher 1278 

também é assim. Se tu chega na mulher lá é... outros 1279 
quinhentos, não... ((incompreensível)) é diferente. 1280 



399 

 

Então tem coisas que é de cultura mesmo, não 1281 

adianta. 1282 

Alexandre O meu pai, o meu pai e minha mãe eram gaúcho. É 1283 
de cultura. 1284 

Vanessa Mas a cultura ela é construída ao longo do tempo, 1285 

né? Então a gente tá ainda construindo [a cultura, 1286 
né?] 1287 

Silvia [É:::] 1288 
Roberto Construindo e [desconstruindo, né?] 1289 

Silvia [Essas frases...] 1290 

Vanessa É, desconstruindo e construindo é... 1291 
Silvia Essas frases não foram... não são coisas assim 1292 

jogadas, são frases que tem... tiveram um efeito 1293 

cultural... e que são aquelas verdades que a gente 1294 
aprende e que tem que agora aprender que não são 1295 

<tão verdades assim> ((risos)). Não precisa ser 1296 
assim. E:: tem muitas crenças que nos acompanham, 1297 

né? E que às vezes a gente não questiona e que às 1298 

vezes atrapalha as nossas relações. Então o objetivo 1299 
é a gente questionar um pouco as nossas crenças ver 1300 

o quanto elas tornam a coisa tão:: inflexível, né? 1301 
Acreditar que tem... que tem esse lugar específico 1302 

pra mulher, que tem um lugar pro homem, né? E 1303 

quando a gente traz isso a gente não quer ter um 1304 
lugar de superioridade da mulher, de forma alguma. 1305 

A gente vai trazer um lugar de aproximação e de 1306 

igualdade, né? Porque sempre soa muito isso. 1307 
Principalmente quando a gente ouve assim... coisas 1308 

feministas, às vezes meio que feitas de forma 1309 
inadequada de que dá a impressão de que a mulher 1310 

quer ser superior... não é o objetivo, né? É::: e que 1311 

não é, o de fato, o que é o feminismo, né? Isso é 1312 
uma outra coisa. Transformar a mulher num ser 1313 

superior não é essa a questão, é aproximar um 1314 
pouco mais esses seres humanos, independente dos 1315 

sexos. 1316 

Silvio Colocar como igualdade, né? 1317 
Silvia [Exatamente.] 1318 

Ilma [Isso mesmo.] 1319 

Silvio Porque essa de que “Ah, porque a mulher não pode 1320 
isso”, “a mulher não pode aquilo”, “a mulher tem 1321 
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que lava a roupa e... tem que cuidar da casa”, isso aí 1322 

pra mim, há mais de quinze anos que já não existe 1323 

na minha mente, entende? Quando era mais novo, 1324 
eu ainda pensava que minhas irmã, minha mãe, né, 1325 

minha vó... que nem no caso, a vó... a mãe do 1326 

Roberto ali, só mais família... mais família... mas 1327 
isso aí, na minha cabeça já... meu Deus, isso já é 1328 

passado. É:::... acho que hoje, tem que ter a 1329 
igualdade... “Ah, eu não quero pra você”, então não 1330 

faça pra mim, entende? “Ah, eu posso”, ah não, 1331 

então, no caso eu também posso, é a igualdade, eu 1332 
quero ter direito, mas eu também tenho que 1333 

respeitar o teu direito. Tu entendesse? Eu vejo dessa 1334 

forma, essa questão da mulher. 1335 
Jaime Essa questão que ele falou também da mulher não 1336 

poder trocar uma lâmpada, não sei o quê. Tem uma 1337 
situação, é que eu vendo cachaça 1338 

((incompreensível)) vendo cachaça. Daí eu tava lá 1339 

em Santa Terezina, lá tem um lado que é ucraniano 1340 
e tem o lado que é polonês. E pra entrar na casa 1341 

dela, da guria, tinha que abrir um portão, porque 1342 
tava tudo quebrado assim... daí eu falei “Nossa, não 1343 

fechei teu portão, mas na volta eu fecho”. Ela disse 1344 

“É, eu sou solteira mesmo, não tem homem em 1345 
casa, por isso esse portão é quebrado assim” 1346 

((risos)). Aí eu lembrei agora da parte da coisa que 1347 

tu falou, mas... que que custava, ela tem bastante 1348 
dinheiro, era só chamar uma empresa que fizesse... 1349 

mas essa é a questão dos polonês lá. Tem homem 1350 
faz as coisas, não ((incompreensível)) situação 1351 

assim.  1352 

Silvia Hum. Sim. 1353 
Jaime Daí eu perguntei... “Não, eu não quebrei teu portão, 1354 

não quebrei lá, vou deixar aberto”, “É, eu tô 1355 
acostumada, eu sou solteira a vida toda”, e ela já é 1356 

mais velhinha, tem sessenta e poucos anos... ela 1357 

assim “Mas não tem homem em casa”. 1358 
Silvio Olha, alguém aqui já lavou roupa no tanque assim? 1359 

Jaime °Eu já.° 1360 

 ((Burburinho)) 1361 
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Silvio <Como é difícil lavar uma roupa no tanque>, cara. 1362 

Acho que é mais [difícil lavar roupa no tanque do 1363 

que] 1364 
Alexandre [Lavei roupa até na (margem) assim óh] 1365 

Silvio do que eu pegar e vim fazer um grafiado. 1366 

 ((conversas sobrepostas)) 1367 
Silvio Eu mesmo acho mais leve, que eu faço textura, né? 1368 

trabalho com essas coisas, né? Eu acho mais leve 1369 
pra mim fazer um grafiado nessa parede inteira 1370 

((apontando para a parede a sua frente)), durante 1371 

uma tarde, do que eu lavar um tanque de roupa. É 1372 
bem mais pesado. Eu já tentei fazer uma vez... e 1373 

olha... <não é fácil não, cara>. Como é que a mulher 1374 

diz que não pó::de, ou... não é a questão que ela diz 1375 
que não pode. O próprio homem, às vezes, coloca 1376 

ela como frágil... “Ah num pode, deixa que eu 1377 
faço”. Talvez até por um pouco de educação. “Não, 1378 

deixa que eu faço e tal”. Mas eu acho que a mulher 1379 

pode tudo. ((tom voz descendente)). 1380 
Ilma E o homem também. 1381 

Silvio Sim. 1382 
Ilma [Os dois.] 1383 

Silvio [Claro], aí eu volto [a questão da igualdade.] 1384 

Ilma [Isso], isso mesmo. 1385 
Ilma Não é uma competição. 1386 

Silvio Não. [Claro.] 1387 

Ilma [Não tem] que ser, né? 1388 
 ((burburinho)) 1389 

Jaime A gente fez um churrasco esses tempo atrás e eu vi 1390 
um negócio ((risos)) ((incompreensível)). Já são 1391 

casados, tem filho e filha. São de ((nome de cidade 1392 

vizinha)), aqui, e quem assou o churrasco foi a 1393 
mulher ((risos)). E quem colocou as coisas na mesa 1394 

foi o homem ((incompreensível)). 1395 
 ((conversas sobrepostas)) 1396 

Ilma E tranquilo, [né? ] 1397 

Jaime [É...] 1398 
Ilma Mas funcionou tudo [normal, né?] 1399 

Jaime  [Mas teve gente] que ficou tirando sarro “que que é 1400 

isso aí, cara?, tua mulher fazendo churrasco?” “Tá, 1401 
e daí?”  1402 
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Ilma Isso mesmo. É bem essa a resposta. “E daí?” 1403 

Jaime “E daí?” Ele falou “E daí?” Normal. Tanto que hoje, 1404 

quando eu tava vindo de lá pra cá, passei pra deixar 1405 
umas cachaça pra eles que eles são dono de bar 1406 

((incompreensível)) e ele ficou em casa e ela foi 1407 

abrir o bar. Ele ficou °limpando a casa°. Porque na 1408 
verdade ela disse que ela é baixinha e ela tinha que 1409 

limpar o fogo, né? E ele era mais alto, né? 1410 
Roberto Não tem essa metodologia como grupo porque não 1411 

foi adotado, mas podia tirar esse teu exemplo aí, né? 1412 

E da gente fazer um exercício, né? De observar, né? 1413 
Na nossa vida, na nossa relação, qual são as 1414 

atividades que só as mulheres fazem, né... e aí tentar 1415 

é::: fazer esse movimento de fazer essa atividade, 1416 
tá? Seja na frente da família, na frente de um 1417 

vizinho ou numa festa como você colocou. Uma 1418 
coisa que eu observo na casa de um compadre, meu, 1419 

que eu vou almoçar, de vez em quando, ela serve ele 1420 

pra depois ela servir ela, né? Tipo, e aí tipo... pra 1421 
mim é uma coisa que... pra mim incomoda, né? Eu 1422 

acho que cada um tem a capacidade de se servir, né? 1423 
((riso)) E se fosse só uma coisa... um momento 1424 

especial da vida, digamos ah a festa do:: casamento 1425 

deles, uma data especial, um dia dos namorados e 1426 
tal, então vai fazer um agrado pro namorado ou pro 1427 

marido e tal. Mas... torna rotineiro isso. Todo dia, 1428 

todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia não. 1429 
Então, aí eu fico pensado, uai, se fosse ele então, 1430 

né? Ele prepara o almoço, então ele vai servir ela 1431 
primeiro pra depois ele servir o prato dele, tá? 1432 

Então, tipo, como se tivesse numa festa na tua casa, 1433 

no final de semana, e aí terminou tudo, terminou de 1434 
almoçar, você levanta e vai, “fica aí que eu vou 1435 

ajeitar os pratos e lavar a louça”. Causa um 1436 
estranhamento, né? Mas é necessário. O que eu tô 1437 

fazendo com vocês aqui 1438 

 ((Burburinho)) 1439 
Roberto é uma simples provocação pra que a gente consiga 1440 

também, fazer algo que é rotineiro da mulher, tá? 1441 

Pra aos poucos a gente quebrar com esse estigma, 1442 
né? Porque senão... tentar incorporar algumas ações. 1443 
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Em casa eu já fiz isso com a minha família, com a 1444 

minha mãe. Tá? Eu tipo [Ah::] 1445 

Silvio [É. Eu...] 1446 
Roberto final de ano eu fui pra lá. Eu fui lavar louça e a mãe 1447 

disse “Sai daqui porque na cozinha é lugar... é::: não 1448 

é teu lugar aqui”, né? “nesse espaço”. “É meu lugar, 1449 
sim, eu vou ficar aqui e vou terminar de lavar louça 1450 

e a senhora vai ficar sentada e pronto”. Tipo assim, 1451 
me banquei, e mesmo estando as minhas irmãs lá. 1452 

É:: lógico, é muito mais cômodo não fazer isso, né? 1453 

Vai fazer qualquer coisa. Vai chupar uma laranja, 1454 
tomar uma cerveja, assistir TV. [Fazer qualquer 1455 

coisa.] 1456 

Silvio [É mais cômodo] quando alguém faz pra gente, né? 1457 
Eu acho que eu, particularmente, eu não vejo 1458 

dificuldade nenhuma. Porque eu faço isso a vida 1459 
toda. Desde os meus treze anos eu limpo casa, eu 1460 

lavo roupa... lógico que hoje tá bem mais fácil, hoje 1461 

a gente tem máquina que lava roupa aí que... faz 1462 
tudo, só não lava, passa e não pendura. É::: tem 1463 

micro-ondas, tem forno elétrico. Então hoje tem 1464 
tudo dessa tecnologia um pouco mais avançada, 1465 

mais eu nunca vi dificuldade. Desde os meus treze 1466 

anos, tô com quarenta e três, eu toda vida fiz isso. 1467 
Antes ele tava dizendo é:: dentro de casa um ajuda o 1468 

outro e tal... eu acho que é até gosto você pegar e ter 1469 

tua casa limpa é:::  cê levantar um domingo de 1470 
manhã e ir lá preparar um almoço, eu acho que eu 1471 

não, não vejo dificuldade nisso aí. [Você fazer um 1472 
trabalho doméstico, que uma mulher faz...] 1473 

Alexandre [((incompreensível)) a coisa funciona bem.] 1474 

Jaime ((incompreensível)) na Santa Terezinha, né. 1475 
 ((Conversas sobrepostas)) 1476 

Silvio Lógico que se tem um ali fazendo pra ti tu vai te 1477 
acomodar. Eu tenho minha filha lá dentro de casa, 1478 

se eu quisesse eu dizia pra Fernanda “Oh, filha, 1479 

daqui hoje em diante o pai não vai fazer mais nada 1480 
dentro de casa, já que eu boto comida, compro 1481 

roupa pra ti, pago teus estudos... não vou fazer mais 1482 

nada, é tudo contigo”. Podia fazer muito bem isso, 1483 
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mas é certo isso? Não. Não é. Então “vamos se 1484 

ajudar”. “Oh, eu faço ali tu faz aqui e tal”. 1485 

Jaime É::: eu tava lá em ((cidade vizinha)) eu tenho 1486 
parente lá, então por isso que eu tava por lá também, 1487 

e aí teve dois- um dia, na verdade ((corrigindo-se)), 1488 

que tava bem complicado porque as cachaças não 1489 
chegaram e a gente tinha que entregar, e aí lá no 1490 

meu tio eles::: se ele não chegar e sentar na mesa 1491 
ninguém come ((riso)). E ele foi pro bar, eu acho, 1492 

tomou umas demais e:: caiu lá numa valeta lá, mas 1493 

também bêbado ele ((incompreensível)) ninguém. E 1494 
deu sete e meia e deu oito horas e oito e meia e eu 1495 

falei “Tia, pelo amor de Deus, vamo jantar”, “Não, 1496 

teu tio não chegou ainda”, “Mas que coisa é essa? 1497 
Que negócio é esse?. Lá em casa 1498 

((incompreensível))”, “Não, porque teu tio não 1499 
chegou ainda”. E deu quase nove horas aí fomos 1500 

atrás dele porque alguma coisa tem. 1501 

Roberto E ninguém comeu? 1502 
 ((risos)) 1503 

Jaime Não. Daí fomos atrás dela e [ela tava] lá. 1504 
Roberto [Tô brincando.] 1505 

Jaime tentando botar uns paus debaixo do carro... mas que 1506 

diacho que ele não chegou, daí o lado da mesa 1507 
sendo dele, sempre. Eu falei “<mas que...>”, “<Mas 1508 

olha...>” Daí no outro dia eu fiquei em casa e falei 1509 

“Tia, amanhã vou fazer um bolo”. Daí eu gostava de 1510 
confeitaria, né? “Daí vou fazer um bolo”. Passei ali 1511 

na verdureira. Vou explicar. Pode passar ((deu o 1512 
próprio celular para o participante ao lado)). Fiz 1513 

esse bolo aí ((o que estava na foto do celular)). 1514 

Porque tipo eu era confeiteiro, né?... Meu tio chegou 1515 
virando homem “Isso é coisa de mulher.” Pode 1516 

passar ((incompreensível)) ((se referindo ao 1517 
celular)). Aí ele chegou e falou “Isso é coisa de 1518 

mulher, pra fazer... isso não se faz e não sei quê e 1519 

não sei quê”. Aí eu falei “Mas, tio, eu aprendi isso 1520 
aí a fazer”. 1521 

Vanessa Tá com uma cara boa esse bolo aí ((olhando a foto 1522 

do bolo no celular)). 1523 
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Jaime É:: Daí ele falou assim “Não, mas isso não se faz. 1524 

Homem tem que capinar” Uns negócio assim.  Só 1525 

clica no meio a foto ali ((apontando para o celular)). 1526 
Aí eu falei “Não, tio, isso aí é um bolo”. [Aí chegou 1527 

de noite, isso ali era umas quatro e] pouco da tarde... 1528 

Alexandre [Tem que trazer um bolo desse ali em cima, né.] 1529 
Ilma É, né::: quem sabe. 1530 

Jaime quatro e pouco da tarde “E aquele bolo lá como é 1531 
que tá?”. Ué, o tio disse que era de mulher, então 1532 

não dá pra comer. ((risos)) 1533 

Ilma Ah:::: 1534 
Jaime No outro dia de manhã ele tava comendo. No outro 1535 

dia de manhã ele tava comendo. Aí, é::: eu falei 1536 

“Viu, tio, isso não é coisa de mulher”, “Ah, mas isso 1537 
aí é coisa de mulher fazer”. 1538 

Roberto É uma atitude dessa assim faz com que, pelos 1539 
menos ali, naquele momento, colocasse um ponto 1540 

de interrogação, né? 1541 

Ilma Isso, na cabeça dele, exatamente. 1542 
 ((Risos)) 1543 

Roberto Pode não mudar uma atitude rápido, mas... 1544 
Jaime  Mas aquela do jantar lá, o jantar lá me quebrou as 1545 

perna...  1546 

 ((risos)) 1547 
Jaime porque eu já tava indo comer, né? Tava tudo na 1548 

mesa, daí quando eu fui pegar “Não não, tem que 1549 

esperar teu tio chegar”. Quer dizer, [se ele morrer eu 1550 
como só...] 1551 

Roberto [°Temos que encerrar, né?°] ((para Silvia)) 1552 
Silvia É. Temos que encerrar. ((para todos em tom 1553 

normal)) Mas acho que valeu, valeu a reflexão.  1554 

Homem Valeu. 1555 
Homem Valeu. 1556 

Silvia Todo mundo tem vários ((incompreensível)) 1557 
Jaime É. Toda quarta-feira tá melhor. Ah:: ((suspiro)) 1558 

Ilma É:: né? 1559 

Roberto Tenho uma proposta ((incompreensível)) tava 1560 
combinando com a Silvia aqui. Que nem eu falei 1561 

com as meninas... [mas tem um vídeo, tem um 1562 

vídeo que trabalha bem isso...] 1563 
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Beto [((incompreensível)] °Vou levar, tá?° ((saindo da 1564 

sala com o papel com a frase que leu.)). 1565 

Roberto Tá. 1566 
Silvia  Eu vou precisar amanhã ah... tá... ((se dirigindo ao 1567 

Beto para que ele deixasse a tira com a frase que 1568 

leu)) 1569 
Roberto [sobre a questão dos travestis, né...]  1570 

Silvia [O outro pode deixar daí] ((para o Beto)) 1571 
Roberto sobre coisa de outro sexo, é... enfim, tem um vídeo 1572 

que trabalha bem isso, um documentário lá de 1573 

Curitiba, posso pensar pra trazer pra gente assistir 1574 
aqui, acho que é meia hora. Tá? 1575 

Jaime Eu queria ver com vocês como que era o nome 1576 

daquele vídeo que tinha aquele dia o cara da Lei 1577 
Maria da Penha fez um revide. 1578 

Roberto O cordel? 1579 
Ilma  [Ah:::] 1580 

Silvia [Ah:::] 1581 

Silvia O cordel.  1582 
Vanessa É o cordel. Se tu jogar no Google “o cordel Maria 1583 

da Penha” acho que acha. 1584 
Silvia Tião. Tião Simpatia é o nome dele. 1585 

Jaime Tião Simpatia? 1586 

Ilma [Cordel.] 1587 
Silvia [Cordel.] 1588 

Vanessa [Cordel.] 1589 

 ((Conversas sobrepostas)) 1590 
 ((Alguns se despedem e saem da sala. Outros 1591 

tomam café. Há conversas paralelas durante o café)) 1592 

  1593 
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ANEXO G - SESSÃO 02 
Duração: 93min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Roberto; 
Silvia; 
Edson; 

Vanessa; 
Joana; 

Cláudio; 
Jaime; 
Alan; 
Gean; 

Alexandre.

 
Contextualização: Silvia, Vanessa e Roberto estão na sala onde ocorrem 
as reuniões do grupo. Silvia e Roberto preparam o material (tarjas) que 
será usado neste dia. Os participantes vão entrando e se sentando nas 
cadeiras que estão organizadas em círculo. 
 
 
Roberto Podemos começar?  1 

Silvia Sim ((incompreensível)) 2 

Alan ((incompreensível)) por ((Nome de uma cidade 3 
vizinha)). É mais tranquilo. Mais barato. 4 

Roberto Então tá, gente, boa tarde. 5 
 ((Todos os presentes respondem “boa tarde” 6 

alternadamente.)) 7 

Roberto Acho que é legal a gente fazer uma apresentação 8 
((incompreensível)) 9 

 ((tosse)) 10 

Roberto Tem gente nova daí pra gente... se... se... ir 11 
gravando os nomes, né? Então... eu acho que todo 12 

mundo conhece, mas assim... sou assistente social, a 13 
gente trabalha aqui com ((incompreensível)). 14 

Silvia ((incompreensível)). 15 
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Roberto Ah é... e::... ((pausa longa))e essa atividade aqui que 16 

a gente desenvolve com os homens é o objetivo de 17 

tá possibilitando um espaço dentro do... do serviço 18 
público de assistência social, onde os homens 19 

possam também se reunir, repensar e resignificar a 20 

vida no sentido de melhorar, né? Esse é o objetivo 21 
desse espaço aqui . É um espaço que a gente 22 

também (não) quer fazer com que... que seja... é... 23 
em forma de palestra, que a gente vem aqui e fica 24 

falando, com as pessoas ouvindo. É um espaço que 25 

envolve também a participação de vocês, né? Então 26 
que já tá participando aqui já sabe... é... que a gente 27 

faz dinâmica  e tal... é isso. 28 

Silvia Meu nome é Silvia, eu sou psicóloga. Trabalho aqui 29 
também, com esse serviço e... estamos... estamos 30 

cada vez mais tentando divulgar isso, pra que a 31 
gente consiga manter um grupo e ser um espaço, 32 

democrático  para os homens... 33 

 ((tosse)) 34 
Silvia Que se apresentar, seu Edson? 35 

Edson Bom, meu nome é Edson e é a primeira vez que 36 
estou aí. 37 

Vanessa Meu nome é Vanessa, alguns já conhecem, né? Eu 38 

sou pesquisadora e professora de português e tô 39 
aqui, fazendo uma pesquisa, a::nalisando, avaliando, 40 

né, como essas atividades que são baseadas em 41 

linguagem contribuem pra o objetivo do grupo, 42 
como o Roberto falou. 43 

Joana Meu nome é Joana, eu sou... estudante de 44 
psicologia. Eu tô acompanhando o grupo já há 45 

quase um ano e eu venho fazendo algumas 46 

entrevistas... é, é... no começo, né? Quando vocês 47 
chegam no serviço  e no final, pra entender como 48 

vocês se relacionam com o grupo, o que acharam, 49 
de uma forma pra tentar contribuir um pouquinho a 50 

partir da perspectiva de vocês, como vocês se 51 

encontram no grupo. 52 
Cláudio °Meu nome é Cláudio°. 53 

 ((silêncio – 4 segundos)) 54 

Silvia Primeira vez também, né, Cláudio? 55 
Cláudio Primeira vez. 56 
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Alan Meu nome é Alan, é::... eu vim algumas vezes já aí, 57 

com vocês aí. 58 

Gean Meu nome é Gean, segunda vez. 59 
Alexandre Meu nome é Alexandre, já tô mais ou menos uns 60 

dois meses aí... participando. Tô gostando ... tá me 61 

fazendo bem. 62 
Roberto Então ... é::... como eu falei antes, isso envolve 63 

atividades que são dinâmicas, que a gente se 64 
envolve nelas. E isso é uma prática que é adotada 65 

desde o início que a gente começou a trabalhar com 66 

os homens lá em 2004. Faz doze anos. Tá, então, já 67 
teve momentos até por aqui com a Silvia, que por 68 

último não foi feito nenhuma vez, que a gente fez 69 

encenação, os homens fizeram um grupo que 70 
encenaram uma peça que ((incompreensível)). A 71 

gente já foi também no Parque ((nome do parque)), 72 
fazer roda e conversa lá no parque, tá... e... fomos 73 

no cinema também com os homens, já, né... fomos 74 

jogar bocha, e... são várias atividades que têm vários 75 
objetivos, né? O foco é fazer com que esse espaço 76 

seja um espaço, né, que as pessoas se sintam bem, 77 
se sintam acolhidas e que a gente também tenha, é... 78 

minimamente uma relação de confiança ... aqui. O 79 

objetivo sempre é tra... é::... trabalhar questões pra 80 
poder amadurecer, crescer, ressignificar a vida, né? 81 

Hoje a atividade ela tá direcionada pra questão dos 82 

nossos preconceitos, né? É... eu, eu como qualquer 83 
um de nós, tenho preconceito, né? ((baixando a 84 

voz)). E... embora a gente diga “ah, eu não sou 85 
racista” é é..., mas é que a questão do racismo é uma 86 

questão tão estruturada na sociedade que eu posso 87 

re... é é... em algum momento desenvolver um 88 
comportamento é... que seja racista e que eu nem 89 

perceba. É::: e assim como os outros, né, 90 
preconceitos que a gente tem. Então hoje o tema do 91 

grupo é trabalhar um pouco isso. Pra isso, tá, a 92 

gente vai... vai... é... distribuir uma tarja... tá... pra 93 
colocar na testa e a pessoa que receba essa tarja não 94 

vai saber o que tá escrito. Certo? Todo mundo vai 95 

ganhar uma. E aí a gente vai circular aqui na sala, 96 
vai conversar aqui com o grupo, é... todo mundo vai 97 
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ter que  conversar com todo mundo assim, no 98 

sentido de poder é... que o... por exemplo, eu vou 99 

conversar contigo ((apontando para um 100 
participante)), então eu vou falar sobre as 101 

características, tá, do que tá na tua testa, mas eu não 102 

posso falar o que que é, entendeu? Né, porque você 103 
não pode saber. Então, vou falar do que que me 104 

aproxima a pensar, né, quem que é esse personagem 105 
ali, né? Ou aquela situação, tá? E aí depois desse 106 

momento daí a gente vai sentar e vai compartilhar 107 

isso, tá? É... uma observação não pode tirar a tarja 108 
da... da... da cabeça, se não perde a graça, né? Não 109 

pode saber o que que tá... eu me disponho a tá 110 

participando com vocês, tá? Também vou receber 111 
uma tarja aí e também não preciso saber o que que 112 

vai tá... é... colado, tá? E... e:: eu já fiz essa... já 113 
apliquei já essa atividade e foi muito interessante 114 

porque::: porque:: a gente conseguiu conversar 115 

muito, com muita propriedade a respeito daquilo 116 
que a gente queria. Dá pra direcionar pra várias 117 

questões, né? Eu direcionei mais a questão voltada... 118 
a questão familiar, né, a questão de gênero, né... e... 119 

aí também, né, esse... essa dinâmica tem o objetivo 120 

de poder conversar, repercutir, de fazer uma 121 
reflexão. É... durante uns dez minutos a gente vai 122 

conversando aqui e depois a gente volta daí pro 123 

círculo. Conseguiram entender mais ou menos ou 124 
não? Ficaram com alguma dúvida? 125 

Alan Que que é pra escrever na [tal da tarja?] 126 
Roberto [Não é pra escrever nada.] 127 

Silvia Não, já [tá escrito]. 128 

Alan [Ah], já tá escrito. 129 
 ((conversas sobrepostas)) 130 

Roberto Você vai receber uma... 131 
Silvia Você vai ser tratado daquela forma. Do que tá 132 

escrito ali, sem saber. 133 

Roberto É... 134 
Silvia Pra depois a gente conversar e saber o que você 135 

sentiu, se você sentiu... vamos conversar um pouco 136 

sobre preconceito. 137 
Alan Sobre preconceito... ah tá. 138 
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Roberto É... meio que a gente vai... vai... representar um 139 

personagem só que tipo a gente não sabe quem é 140 

esse cara, mas as pessoas vão saber que é você. 141 
Silvia É... e nós vamos tratar as pessoas conforme o que tá 142 

escrito ali, como a gente trataria. 143 

Roberto É... tu me ajuda, Silvia? 144 
Silvia Sim. 145 

Roberto Não vale mostrar. 146 
 ((Silvia e Roberto começam a distribuir as tarjas)) 147 

 ((risos)) 148 

Roberto Oh se sentir muito incomodado, daí... 149 
Alan ((incompreensível)) botar duas na testa daí ((risos)) 150 

Roberto Oi? 151 

Alan (risos) 152 
 ((sussurros)) 153 

Vanessa ((incompreensível)) 154 
Joana Claro. 155 

Silvia Eu ia colocar em mim, mas eu vi 156 

((incompreensível)) 157 
Roberto Ah é, pode colocar em mim. Tudo bem. 158 

Silvia Ah é... 159 
Alan ((incompreensível)) 160 

 ((risos)) 161 

Alan Barbaridade. 162 
Roberto Vou sentar aqui agora. Olha, esqueci de falar, se 163 

quiserem... 164 

Silvia É... 165 
Roberto tomar um refrigerante, ir comendo um negocinho aí, 166 

fiquem à vontade... é bem saudável. 167 
Silvia Eu acho que a gente pode ir comendo e 168 

conversando, né? 169 

Roberto É, acho que sim. 170 
Silvia Tá, vamo levantar um pouquinho então? 171 

 ((dirigem-se à mesa do café)) 172 
Roberto ((incompreensível)) essa água é 173 

((incompreensível))... 174 

Alan ((risos)) Meu, que parada, cara. 175 
 ((risos)) 176 

Alexandre O problema é que o cara não faz nem ideia, né?, do 177 

que tá aqui, né? ((rindo)) 178 
Silvia (Agora)é só começar a conversar. 179 
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Alexandre ((incompreensível))esse é o detalhe. 180 

Silvia Pois é... a luta foi... a luta foi difícil... 181 

 ((conversas sobrepostas)) 182 
Roberto É uma droga isso aqui, né? Na verdade... 183 

 ((conversas sobrepostas)) 184 

 ((riso)) 185 
Gean ((incompreensível))com massa, né? Mais pão 186 

integral. 187 
Roberto Tem que se cuidar, né, cara. 188 

Silvia Ah essa... ((incompreensível)) tu anda armado? 189 

Cláudio Ahm? É:: 190 
Silvia Não? 191 

Roberto Tu não vai levantar, Alan? 192 

Alan Ah entendi.  193 
Roberto Hum? 194 

Alan Tomar um café ali. 195 
 ((conversas sobrepostas)) 196 

 ((risos)) 197 

Roberto Não faço ideia. Tem que dar uma característica. 198 
 ((risos)) 199 

Joana Hum:: ((riso)) 200 
Edson Pela profissão dele, tem cara. 201 

 ((incompreensível)) 202 

Roberto Hãm? 203 
Vanessa ((incompreensível))uma metáfora seria 204 

((incompreensível)) 205 

Silvia Como é que consegue cuidar dos filhos assim? 206 
((para Alan)) 207 

Joana Acho que você não((incompreensível))  208 
Roberto Ocupado? ((para Joana)) 209 

 ((conversas sobrepostas)) 210 

Joana Ocupado durante dia assim, né? [À noite, às 211 
vezes...] ((para Roberto)) 212 

Silvia [Tu trabalha de] dia ou de noite? ((para Alan)) 213 
Alan À noite, né? 214 

Silvia Hum::: 215 

Roberto E ele? 216 
Alan Só imagino, né? 217 

Joana Hum::: 218 
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Alexandre ((incompreensível))o 219 

preconceito(incompreensível)isso torna 220 

((incompreensível))deixa a pessoa... 221 
Joana Que difícil? ((risos)) 222 

Cláudio ((riso desonfortável)) 223 

Roberto Ele deve trabalhar à noite. Eu acho. Será? 224 
Cláudio ((incompreensível))não sei de nada. 225 

 ((conversas paralelas)) 226 
Roberto Mas eu não tô falando pro senhor. Eu tô [falando 227 

pro seu personagem agora.] 228 

Joana [((Incompreensível)) falando pro personagem.] 229 
Silvia Fez mudar toda a constituição, né? Uma série de 230 

((incompreensível)) né? ((para Alexandre)) 231 

Roberto Ham. 232 
Cláudio ((incompreensível)) 233 

Roberto ((incompreensível))eu acho que sim. Há uma 234 
possibilidade de trabalhar à noite. Durante o dia 235 

pode ser. É mais é::: à noite ((para Cláudio)) 236 

Edson Por falar em preconceito, ontem à noite ainda a 237 
gente tava conversando, né... tinha um [senhor no 238 

meio lá... na roda né. Eu apelidei ele de neguinho. 239 
Ele era bem... bem escuro. Aí todo mundo chama 240 

ele de neguinho.] Perguntaram pra ele “sim, você 241 

não ((incompreensível))” ele disse 242 
“((incompreensível))” mas tem gente que se ofende, 243 

né? 244 

Joana [Talvez seja uma boa pergunta, né. Se o personagem 245 
ele sente muito preconceito durante a noite, né. 246 

Será?] 247 
Roberto Ou se::: se é difícil o senhor se vestir assim... 248 

 ((silêncio – 6 segundos)) 249 

Cláudio Acho que é difícil, né. 250 
Alan ((risos)) 251 

Alan ((incompreensível)) 252 
Joana As pessoas estranham, será? ((para Cláudio)) 253 

Roberto Dá pra sobreviver com o que tu ganha? ((para 254 

Alan)) 255 
Alan Cara, deve dá, né?  256 

Roberto Éh?  257 

Alan [Eu sou uma pessoa pulso firme. Profissional 258 
((risos)) ((para Roberto)) 259 
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Cláudio [°É difícil, né° ((para Joana)) 260 

Joana [Hum...  261 

 ((conversas sobrepostas)) 262 
Silvia Mas é 24h por dia ou só em alguns momentos? 263 

((para Cláudio)) 264 

Alan Tu tá trabalhando muito? ((para Roberto)) 265 
Roberto Eu não faço ideia. 266 

Alan Tu pega no pesado? ((para Roberto)) 267 
Roberto Eu não faço ideia do que é. 268 

Alexandre Mas dá um troco bom? ((para Cláudio)) 269 

Roberto Falou trabalha o dia inteiro, ou o dia e as vezes de 270 
noite também... devo ser gente:: boa. 271 

 ((risos)) 272 

Silvia Eu acho que ((incompreensível)) 273 
Roberto [Pra trabalhar direto, né? Não tenho tempo pra 274 

lazer...então sou eu mesmo, né? 275 
Joana Acho que não... acho que tem pouco tempo, é? 276 

Alexandre No seu trabalho, usa peruca, não? Usa peruca loira 277 

ou é ((incompreensível))? ((para Cláudio)) 278 
 ((conversas sobrepostas)) 279 

 ((Jaime chega na sala)) 280 
Silvia Jaime, tudo bem? Você vai receber um rótulo agora, 281 

as pessoas vão te tratar conforme esse rótulo, tá? 282 

Jaime ((riso)) Ah, meu Deus::: 283 
 ((silêncio)) ((Silvia cola a tarja na testa de Jaime)) 284 

 ((risos)) 285 

Alexandre Precisamos da sua bênção... urgentemente. 286 
Jaime Oh meu Deus. 287 

Silvia E você, Jaime, [também vai conversar com as 288 
pessoas com esse rótulo], sem falar o que tá escrito, 289 

né? 290 

Roberto [Como é que tem sido a tua luta?]((para Alexandre)) 291 
Alexandre Bem trabalhada, né? 292 

Jaime ((riso)) 293 
Edson Trabalha 24 horas? ((para Jaime)) 294 

Jaime ((riso)) 24 horas? geralmente... não sei. 295 

Edson Atende... 296 
Gean É bom trabalhar assim? ((para Jaime)) 297 

Edson [atende qualquer horário?] ((para Jaime)) 298 

Roberto [Também não faço ideia do que] que é que eu faço. 299 
((para Alexandre com a tarja “Maria da Penha”)) 300 



415 

 

Jaime Não... ((riso)) 301 

Edson Tá ali. Oh... né Silvia, é isso? 302 

Roberto Essa:: essa:: luta aí pelas mulheres,[né, a senhora 303 
tem viajado bastante, feito muitas palestras?] ((para 304 

Alexandre com a tarja “Maria da Penha”)) 305 

Silvia [Mas você já nasceu assim? ... Ou descobriu 306 
depois?] ((para Edson com a tarja “Homossexual”)) 307 

 ((risos)) 308 
Alexandre Na medida do possível sim. ((para Roberto)) 309 

Roberto [E é muito ruim pra senhora se locomover?] ((Para 310 

Alexandre)) 311 
Silvia [Qual é a tua área? ((incompreensível)) ((para 312 

Edson com a tarja “Homossexual”)) 313 

Alexandre Não é tão fácil, né. ((para Roberto)) 314 
Roberto Com a cadeira de rodas assim é difícil? ((para 315 

Alexandre)) 316 
Edson Descoberto... depois conforme vai 317 

((incompreensível)). 318 

Vanessa °Não se a gente fala o que falaria de verdade ou que 319 
geralmente as pessoas falariam, né?° ((para Joana 320 

em tom de sussurro)) 321 
Joana O que as pessoas falariam... é difícil. ((para Vanessa 322 

em tom de sussurro)) 323 

Edson Oh.. né, Cláudio? 324 
Jaime ((Incompreensível)) 325 

Alexandre [Eles pagam pensão alimentícia certinho?] ((para 326 

Alan?)) 327 
Silvia [Quando precisa a gente chama... às vezes... tem que 328 

cuidar.] ((para Jaime)) 329 
Jaime Se ((incompreensível)) a profissão honestamente ou 330 

se acontecer algum abuso((incompreensível))? 331 

((para Silvia)) 332 
Alexandre Éh:::, não é fácil. 333 

 ((conversas sobrepostas)) 334 
 ((risos)) 335 

Alan Caraa... 336 

Jaime Que história... 337 
 ((conversas sobrepostas)) 338 

 ((Risos)) 339 
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Alan A tua também não tá bonito, cara. ((para Jaime))... 340 

Roberto, a hora que tu vê tu vai ficar de cara 341 

((risos)). 342 
 ((conversas sobrepostas)) 343 

Silvia Acho que já deu, né, Roberto?... Já deu, né? Acho 344 

que já começaram a falar. 345 
Roberto Acho que... já deu, pessoal? Tá todo mundo aí? Já? 346 

Jaime ((incompreensível))interagindo o negócio. 347 
Silvia Conseguiram ter uma noção? Um pouquinho? 348 

Assim umas hipóteses do que seja? 349 

Roberto [Esse aqui...] 350 
Edson [pela tua] pela tua pergunta, já tô quase tô 351 

(acasalando) 352 

Silvia ((risos)) 353 
Roberto Eu sei que ele aqui aqui trabalha à noite, né?... 354 

Vanessa ((incompreensível))É::: 355 
Alan ((incompreensível)) 356 

Roberto Aquele ali eu acho que também trabalha mais à 357 

noite... 358 
Roberto Esse aqui deve viajar pelo Brasil inteiro. 359 

Vanessa Na hora certa né?  360 
 Imagino que deve ser difícil se locomover, né...  361 

Vanessa [Deve ser estressando, né?] ((para Alan)) 362 

Roberto [por conta da cadeira de rodas...] 363 
Alan ((risos)) 364 

Roberto ...esse dali eu não sei se trabalha em alguma coisa. 365 

Gean É. [Esse daí.] 366 
Vanessa [Esse daqui?] 367 

 ((risos)) 368 
Edson Acho que... é o que eu falei, ele atende só quando 369 

chama. 370 

Gean [Só se na:::] 371 
Vanessa [Se é um trabalho ou o que que é] 372 

 ((risos)) 373 
Alexandre Esse ali, o sonho dele era [((incompreensível))] 374 

Roberto [((incompreensível))] tem tomar cuidado, tão 375 

perseguindo bastante ((incompreensível)) a dele ali. 376 
Silvia Acho que esse não... não se relaciona muito bem 377 

com alguns aqui ((riso)) 378 

Vanessa Ah é. 379 
Joana É verda::de. 380 
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Roberto Oi? 381 

Jaime A minha quando chama? 382 

Roberto É, a tua é uma coisa difícil de lidar ((suspirando)) 383 
 ((risos)) 384 

Vanessa Que tom foi esse, Roberto? 385 

Roberto Oi? 386 
Vanessa Que tom foi esse? ((rindo)) 387 

 ((conversas sobrepostas)) 388 
Silvia As vezes a tua fala meio que desfaz o que 389 

((incompreensível)) 390 

Alan O Roberto, né... 391 
Joana (Não sei lidar, né) 392 

Roberto Então tá, gente. 393 

Silvia Então... Vamos conversar então ((risos)) 394 
 ((sentam-se nas cadeiras em círculo)) 395 

Jaime Ahh ((suspirando)) 396 
Edson Cada um tem que chutar o que é? 397 

Jaime Sei lá, se desfaz. 398 

Roberto Então, gente, é::: agora a gente pode começar... 399 
pode começar por quem quiser. 400 

Silvia Antes de ver? 401 
Roberto É, antes de vê....não pode tirar da testa.  402 

Jaime Me::u. 403 

Roberto É::: Cada um, né, vai tentar falar, né... o que que 404 
acha que é... e a gente não vai contar... vai esperar 405 

pra ver se a pessoa consegue descobrir, né... [pelas] 406 

características, né... 407 
Edson [Pela] pergunta, como eu falei pra Silvia, pela 408 

pergunta que ela me fez, tá, só pode ser 409 
homossexual. 410 

Roberto Qual a pergunta que fez pra ele? 411 

Silvia Eu perguntei se ele já nasceu assim ou se você 412 
descobriu isso ao longo da vida. 413 

Roberto [Ah:: tá.] 414 
Edson [É. Por isso] que eu deduzi. 415 

Roberto Já pode... já pode tirar, então. 416 

Silvia E como que é ser visto como homossexual, seu 417 
Edson? 418 

Edson Olha, é::: como eu tenho, tá, caso na família, eu 419 

tenho um irmão que, que é. Infelizmente a gente, 420 
né... luta para... eu, no particular, né, que:: é:: que 421 
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Deus não fez, né... agora... eu vejo de uma maneira 422 

que::: há um pouco de:: ham... de preconceito. Na 423 

minha opinião. Contra a palavra, né, que se a gente 424 
olhá, né, a:: que::: eu sou evangélico, né, que a 425 

gente vai pela palavra que diz, mas né... mas eu sou 426 

um pouco ainda... [eu tenho um pouco de 427 
preconceito.]  428 

Silvia [Uhum.] E daí se colocando no lugar do 429 
homossexual, como que é::: sentir esse preconceito 430 

das pessoas? 431 

Edson É::: é uma coisa que::: difícil pra responder, né, 432 
porque eu... eu me colocar no lugar dele? Eu já, fico 433 

meio ((risos do Alan)) sem resposta. 434 

Alexandre Dizem que a melhor forma da gente, entender o 435 
próximo é se colocar no [lugar::: né?] 436 

Edson [É. Sim.] 437 
Alexandre dele, né. Isso aí é mais fácil da gente conseguir, né, 438 

assimilar:: 439 

Silvia Principalmente quando tá tão próximo, né, [que é 440 
irmão...] 441 

Edson [Sim. É.] 442 
Alexandre É:: 443 

 ((silêncio – 4 segundos)) 444 

Edson Há um...uma barreira aí. Mas infelizmente acontece. 445 
((baixando o tom de voz)) 446 

 ((silêncio – 5 segundos)) 447 

Roberto Tão tá. A gente vai conversando ainda a respeito... 448 
Alexandre Cada um né, digamos... 449 

Roberto °Desculpa.°((faz sinal com a mão, dando a vez para 450 
Alexandre falar)) 451 

Alexandre Cada um, né, sei lá. Eu sou de uma família grande, 452 

tem uns nove irmãos, somos em treze no todo, né, 453 
mas daí tem as moça também, né. Mas... né, num 454 

tem...tudo aparentemente normal , assim... tudo 455 
homem assim, né, digamos, ninguém partiu pra esse 456 

lado, né. Mas eu, eu na minha opinião, se fosse, né, 457 

é::: se alguém pendesse pro lado, né, assim, 458 
digamos, né... que nem diz a plaquinha lá, né , eu 459 

acho que pra mim, meu sentimento pro meu irmão 460 

ia ser a mesma coisa, num ia mudar. Porque, pô, é 461 
irmão, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe e::: 462 
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eu, de minha parte, isso aí não é uma coisa que ia 463 

dizer “ah::... né, esse fica pra lá, né” e::: não. [Ia ser 464 

a mesma coisa.] 465 
Silvia [E se fosse os teus filhos?] E se fosse os teus filhos? 466 

Como é que seria pra ti? 467 

Alexandre É::: é um baque muito forte, né? Pra um pai... 468 
imagina. É um baque bem, bem complicado, né? 469 

Mas eu ia fazer tudo que tivesse no meu alcanço 470 
pra, né, pra::: não maltratar, né? Porque... e olha que 471 

lá em casa é só rapaz... ((riso)) tenho quatro rapaz 472 

na minha casa. Mas... é uma coisa que a gente 473 
conversa bastante assim sobre isso. Eu, de vez em 474 

quando assim, eu converso e tal, né. Ah:: e:::... que 475 

a gente num tá livre, né? [Ninguém pode] bater no 476 
peito... 477 

Edson [Sim.] 478 
Alexandre e dizer “não, aqui, comigo, na minha família isso 479 

não acontece” porque não adianta, isso aí é:: que 480 

nem diz o outro, é que nem “cuspir pra cima e tem 481 
que ter medo de cair na testa”, né? Não pode a 482 

gente... sei lá, eu penso assim, né. E no caso que 483 
nem é irmão, né, eu pra mim >o mesmo amor que 484 

eu ia ter por um eu ia ter por aquele igual a mesma 485 

coisa num ia mudar em nada<, entende? pela opção 486 
dele, escolha, não, isso aí não... só que.. cada um 487 

tem o seu... né? 488 

Edson O meu pensamento tudo meu irmão como você tá 489 
falando é a, a, a mesma coisa, só que a única coisa 490 

que eu digo o que ele está fazendo é errado. Eu sei 491 
que.. só que é o que eu digo, o que ele faz é errado. 492 

Só. Né... Agora, é isso que eu te digo, tem aquela 493 

barreira, né, [e:::] 494 
Alexandre [É uma coisa que foge], né, do normal... [pra 495 

gente...] 496 
Edson [Sim. Sim.] 497 

Alexandre assim que acha que é, mais é::: às vezes... às vezes é 498 

uma coisa que já vem::: na pessoa mesmo e ele se 499 
descobre com o tempo, né? 500 

Edson É. 501 

Alexandre Entende? 502 
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Edson Aí voltando, oh, Shiela, e a resposta que eu dei, tu 503 

achas que::: eu já tinha acasalado? 504 

Silvia Você respondeu que você foi se [descobrindo, né?] 505 
Edson [I::sso.] 506 

Silvia Eu acho que é ((incompreensível)) 507 

Edson Daí você fez a pergunta e eu logo:: já acasalei com a 508 
semelhança porque daí, como a gente tá vendo os 509 

demais, né, porque daí eu já tive uma semelhança, 510 
né? Igual então se ela perguntou, opa. 511 

 ((silêncio – 8 segundos)) 512 

Gean O próximo. 513 
Roberto Próximo... quem é o próximo? 514 

Alexandre Pode ser por lá? Pra fazer a rodada certinha? 515 

Jaime ((risos)) 516 
Silvia Cláudio, vamo lá. O que tu acha que pode ser? 517 

Cláudio °Não sei.° 518 
Mulher Não? 519 

Cláudio °Não.° 520 

Silvia Podemos fazer mais umas perguntas pra ele então? 521 
Alexandre Na noitada, assim... quando tu sai pra:: pra faturar 522 

um trocado assim, tu... usa uma minissaia muito 523 
curta e uma peruca loira ou::: ((incompreensível))? 524 

 ((risos)) 525 

Cláudio ((incompreensível)) tÔ em casa. Vou pra casa 526 
dormir. 527 

Alexandre Não, mas é:: 528 

Cláudio Mas eu tô entendendo agora. 529 
 ((silêncio – 6 segundos)) 530 

Roberto Mas...quem que usa peru:::ca? 531 
Edson Pinta o cabelo? 532 

Roberto É ou::... ou, ou usa vestido... [(dá nem pra) descobrir 533 

o que que é...] 534 
Cláudio [((incompreensível))] 535 

Alexandre Usa aquele batonzão vermelho assim? 536 
Cláudio Sei já. Agora mais ou menos eu já sei. 537 

Roberto O que que você acha? Que é? 538 

Cláudio É dragqueen... e coisa, né? É uma coisa assim? 539 
Jaime Quase isso. 540 

Vanessa [É::] 541 

Roberto [Quase isso.] 542 
Vanessa É. O nome em inglês, né.. 543 
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Silvia É:: 544 

Roberto Quase 545 

Jaime Quase isso. 546 
Cláudio Isso é feio demais, né? 547 

 ((risos)) 548 

Jaime É na mesma perspectiva que tu tá indo aí. 549 
Roberto É:: Dragqueen é:: a extamente... que são... [qual é a 550 

diferença?] 551 
Silvia [É::: acho que é mais] uma performance assim, é::: 552 

de se apresentar e tal, né... 553 

Roberto Ah sim. 554 
Edson A Dragqueen é o que gosta de apresentação, né? 555 

Silvia É::: 556 

Jaime É, e ele aqui no caso se transformou mesmo, né? 557 
Alan Cês tão [sabendo...] 558 

Jaime [ele exerce isso, né?] 559 
Cláudio Posso tirar aqui? ((se referindo à tarja na própria 560 

testa)) 561 

Silvia Pode. 562 
Alan Cês tão por dentro do troço, como diz, né. 563 

 ((risos)) 564 
Jaime Televisão, né, cara. 565 

 ((risos)) 566 

Silvia O travesti é:: a pessoa que se veste de mulher, né, o 567 
homem que se veste de mulher, não 568 

necessariamente ele muda o sexo, né... 569 

Jaime Não não não... 570 
Silvia Mas ele se veste de mulher. 571 

 ((risos)) 572 
Alexandre Eu ri porque não ((incompreensível)) mudança 573 

sexual, né? 574 

Alan (nesse) sentido porque não dá pra rir muito , né? 575 
Jaime E agora? 576 

Alan Agora é tu, né, meu véio? Dá a benção aí pra 577 
gurizada. 578 

Jaime Pô! Benção? Vinte e quatro horas? 579 

Alexandre [Eu soube que((Incompreensível))] 580 
Roberto [Os travestis], né, só um pouquinho ((se dirigindo a 581 

Alexandre)), os travestis e os homossexuais, ainda 582 

tem muito um índice de violência muito alto contra 583 
essas vítimas homossexuais, é:: que são 584 
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completamente invisíveis, né, e que não... porque os 585 

cara não consegue nem fazer a denúncia, então, não 586 

se sabe, tá, quantos morrem nem por que que 587 
morrem, tá ou quantos que são violentados nem por 588 

que são violentados, né... 589 

Silvia Não aparece esse número, né... 590 
Roberto Não, não aparece, não tá na estatística, né... 591 

Silvia Porque ele vai se... vai ser::: como se fosse um 592 
roubo ou...cai em outra qualificação, não um crime 593 

de preconceito. Homofobia, né? 594 

Roberto É, e, e são crimes de preconceito. Então você, né, 595 
vestido de mulher... assim, se colocar num sujeito 596 

que se veste de mulher, o lugar que o sujeito... foi 597 

isso que tu disse, né, tentar fazer esse exercício, né, 598 
e perceber, né, qual é a sensação, né... [e:::] 599 

Alan [Mas daí é uma questão moral também, né, 600 
Roberto]. Veja... uma coisa é eu ver tu sofrendo e 601 

me colocar no teu lugar que tu tá sofrendo por 602 

algum motivo, eu tô me condoendo da tua dor. 603 
Agora tu é (confundindo) com um bichão, bichona. 604 

Eu num vou me colocar no seu lugar, meu. 605 
Entendeu? Se você escolheu ser, você vai ser, 606 

entendeu? Então::: >eu não sou obrigado a te aceitar 607 

também por tu ser bichona ou não sou obrigado a 608 
ser seu amigo não sou obrigado a gostar de você< 609 

e::: se eu não gosto de você a lei me pune, por não 610 

te aceitar no meu ambiente, mas eu não gosto, não 611 
curto, [não quero, não...] 612 

Silvia [Não, mas a lei só vai punir se você for de alguma 613 
forma agressivo] 614 

Alan Se eu for... isso. exat... agora... Mas se eu olho, o 615 

bichona olha, pá, tu diz oh vira prá lá, pá, o cara 616 
vira, tu pô! ah sou grosso ((Silvia suspira)) tal e tal. 617 

Entende? ((tosse de Jaime)) Aí vai lá, denuncia o 618 
cara se ferra porque, pô, realmente, você falou, vira 619 

pra lá, sai fora, entende? porque o meu direito de 620 

ficar na minha tu acaba... ((tosse de Jaime)) quer 621 
dizer, eu acho isso... >o negro tem direito o 622 

homossexual tem direito a mulher tem direito a 623 

criança tem direito o adolescente tem direi:: direito< 624 
e o homem tem direito a quê? O que é homem de 625 
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verdade , o que trabalha, o que paga conta, o pai e 626 

pá, onde é que tem lei que protege? 627 

Silvia É que ele, ele já tá garantido, né, [ele já tem todas 628 
essas garantias.] 629 

Jaime [Mas... mas...] mas uma coisa assim, por exemplo, 630 

pra ti ver oh... um homem vai querer pegar uma 631 
cadeira muito forte aqui, né, que ele levanta, “nossa, 632 

tinha que ser homem pra pegar com força e 633 
quebrar”. Agora se vai um cara, ca::ra, vamos 634 

dizer,um homossexual , um bicha, vamos dizer que 635 

((incompreensível)) uma maneira mais fácil... o cara 636 
pega e não, pegou com uma fraqueza que “tinha que 637 

ser bicha mesmo”. Pronto, aí já pode processar...  638 

Alan É. Já vai lá e já... [Óh, cara, eu trabalhei...] 639 
Jaime [Agora, se ele disser que tu é homem] ((faz sinal de 640 

“sem importância” com as mãos)) 641 
Alan Eu trabalhei cinco anos na ((nome de uma casa 642 

noturna local)). Daí os cara começavam a se beijar 643 

lá dentro. Cara, eu botava pra fora. Até os cara me 644 
chamaram e disseram “Oh, a partir de agora a gente 645 

tem que tratar diferente, tem que pá, que a lei 646 
garante o direito deles, a gente tem que 647 

conversar:::...tem que levar pra fo::ra”... Aí tá todo 648 

mundo num ambiente familiar, os caras tão se 649 
beijando lá no meio e tu tem que achar bonito e 650 

aceitar que os caras tão lá e [não pode...] 651 

Vanessa [Na Rivage], o ambiente familiar? ((rindo)) 652 
Alan É. Não é assim, né? É:: entre aspas, né, porque 653 

homem é homem e mulher é mulher,  654 
né,((incompreensível)) [e outros casais que 655 

((incompreensível))] 656 

Vanessa [É, mas os casais héteros também] eram colocados 657 
pra fora? 658 

Silvia ((incompreensível)) 659 
Roberto E se:: caso::: 660 

 ((conversas sobrepostas)) 661 

Vanessa E se fosse [uma mulher e um homem, também era?] 662 
Roberto [Mas a questão é que] assim, é::: que se coloca 663 

também, levanta a questão aqui, é que o ser 664 

humano, no meu ponto de vista, ele, e isso é o meu 665 
ponto de vista, né, não sei o de vocês, ele tem 666 
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direito de fazer o que ele quiser com o corpo dele 667 

porque o corpo é dele, tá? E o outro não tem o 668 

direito sobre o corpo dele. O outro, qualquer um 669 
outro, né, e o corpo dele é...cara, se o cara não puder 670 

decidir sobre o próprio corpo, né, se ele quiser 671 

colocar uma estrela aqui na testa, né, e achar bonito, 672 
tudo bem, né? Acontece que a sociedade e a 673 

sociedade somos nós, né, a gente tem um::: uma 674 
questão de preconceito muito estruturada, em 675 

relação aos homossexuais, em relação aos::: negros, 676 

né? Aqui não tem nenhum negro, né? mas o negro, 677 
eu não sei o que que é sofrer o preconceito por ser 678 

negro porque eu não sou negro. Vocês sabem, tipo, 679 

entrar numa loja e o vendedor é::: ou:: olhar ou 680 
fazer de conta que nem vê o cara? [Assim...] 681 

Alan [Mas aí o cara é negro, o cara não pediu nascer 682 
assim.] 683 

Roberto Oi? 684 

Alan Daí é uma questão de de:: fisiológica, ele nasceu 685 
negro, ele não tem o que fazer . Agora o cara que:: 686 

que se descobre homossexual, que nem um um 687 
homossexual que se descobre [um::: (virou 688 

borboleta)] 689 

Roberto [Mas o que a gente] tá discutindo aqui não é questão 690 
se nasceu ou se não nasceu, o que está sendo 691 

discutido aqui é a questão do preconceito. Que o 692 

preconceito que o, que o, que o negro sofre ta? 693 
também, é::: o::: o cara que é homossexual sofre, tá? 694 

e ele pode também não ter escolhido ser 695 
homossexual, ele pode a::  em algum momento na 696 

vida dele ter descoberto que essa é a:: a melhor 697 

opção da vida dele, tá? Então... assim... a questão 698 
que a gente tem que pensar é o preconceito, tá? 699 

((silêncio – 4 segundos)) As pessoas também não 700 
escolhem ser negro, ela nasce negro. 701 

Jaime ((riso)) 702 

Alan É. Elas nascem. Eles não têm culpa de serem negros 703 
. Agora o homossexual que escolheu (virou 704 

borboleta) no meio do caminho, pô, O cara teve:: 705 

optou por isso. Tem cara que é pai de família e que 706 
depois vira:: vira boneca, entende? Como é que o 707 
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cara vira, fica desse jeito? E por que que eu sou 708 

obrigado a aceitar também? Assim... casos e casos, 709 

né? Se tu for e me respeitar, beleza, eu trabalhei já 710 
em shopping que o cara tem:: 80% é:: homossexual, 711 

são pessoas legais, te cumprimentam, passam por 712 

você e te respeitam, tem... tendo respeito é 713 
tranquilo, agora quando não tem é complicado. 714 

Silvia Ah, o respeito, acho que independente de ser 715 
homossexual ou não. Agora de repente um casal 716 

homossexual se beijar, desde quando isso é falta de 717 

respe:::ito? [Talvez passa pelo preconceito, né?] 718 
Alan [Ah, é ruim né, fera.] Na moral, você tá com o seu 719 

filho ali, com as tuas crianças brincando, pá pá e 720 

daqui a pouco tá dois, barbudos se agarrando, daí 721 
daqui a pouco tá duas menininhas de mãos dada... 722 

pô. 723 
 ((conversas sobrepostas)) 724 

Jaime É, já sabe que isso é incomum, [da mesma forma 725 

que:::] 726 
Edson  [não... que nem daí vai ficar naquela] “ah se ele 727 

pode eu também posso” aí chego em casa a gente 728 
ensina uma coisa e chega na rua ((incompreensível)) 729 

ensina outra, por isso que passa a:::  730 

Alan [Aí é uma questão moral, né?] 731 
Gean [((incompreensível)) ((fala ininterruptamente com 732 

Alan em voz muito baixa e concomitantemente ao 733 

outros falantes)) 734 
Jaime Da mesma forma que assim, óh, a pessoa vê um 735 

cara fumando e a pessoa pergunta... o meu irmão já 736 
foi quando era pequeno assim... ele viu o cara 737 

fumando e falou assim “por que que ele fuma, pra 738 

que que serve esse negócio lá?”, daí eu falei é 739 
cigarro, ah, mas o pai também fuma, por que que 740 

nós não podemos? Porque isso ali, cara vai 741 
prejudicar... daí eu tive que explicar pra ele. 742 

Entendeu? Só que assim, pegando da parte de vício, 743 

tu chega num lugar, ambiente, restaurante, o que 744 
que eles fizeram? área de fumante, lá fora. Tá, se eu 745 

posso fazer o que eu quero, por que eles me 746 

excluíram daqui e botaram lá? Só que é uma coisa 747 
que atinge todo mundo... só que eu não vão fazer 748 
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isso com o homossexual, nunca vou reservar uma 749 

área pro homossexual... 750 

Roberto Vamos [ver se a gente consegue melhorar um pouco 751 
essa... esse discurso através da tua...] 752 

Vanessa [por que::: ham:: é interessante... isso é interessante 753 

o que ele falou] né, quando ele disse que o cigarro 754 
foi proibido em alguns ambientes porque atinge 755 

todo mundo, atinge porque a gente vai... [inalar a 756 
fumaça do cara que tá fumando... ] 757 

Jaime [Exa:::tamente.] 758 

Vanessa e de fato, né, prejudica, o fumante passivo sofre 759 
mui::to e tal. Tem problema de saúde porque é 760 

fumante passivo. Se a gente pensar nessa mesma 761 

lógica no casal homossexual, como foi colocado... a 762 
gente tá inalando uma coisa [que nos prejudica? 763 

((rindo)) Assim, qual é a:: o prejuízo?] 764 
Jaime [Não. Na na parte fisiológica não], mas na parte da 765 

criação do teu filho, [se tiver aqui no SESC, por 766 

exemplo...] 767 
Edson [Na::: criação sim. No desenvolvimento sim.] 768 

Jaime se tiver aqui no SESC, imagina que duas pessoas 769 
homossexuais estejam sei lá... de sunga, né, se 770 

beijando, ele vai perguntar...”pai, por que que tu 771 

casou com a mãe se eles ali podem?”. Na parte 772 
fisiológica de assim, ah, fumar, inalar, não. Mas no 773 

(crescimento) sim... porque se tu vê uma criança 774 

que tá pulando num parquinho, se sujando tudo, tu 775 
fala pro teu filho não pular ele quer fazer igual o 776 

outro, por mais que tu sabe que ele vai se machucar, 777 
ele vai sujar. Não, ele quer fazer igual o outro, 778 

então... 779 

Silvia Aí é a oportunidade de você [conversar...]  780 
Jaime [Exatamente], você tem que ir conversando , só que 781 

é uma criança, daí vem os porquês, daí... 782 
Silvia Porque não dá pra gente fazer de conta que isso não 783 

[existe, né?] 784 

Jaime [Não.] isso existe né. É, só que é:: é isso que eu 785 
digo, como eles sabem que é uma criança, é nesse 786 

momento que eles não respeitam também. Não têm 787 

respeito, eu já vi isso acontecendo também na praia. 788 
Aí a criança pergunta, começa a perguntar pro pai 789 
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num lugar público e ela quer saber o porquê. E vai 790 

indo, e vai indo, e essas crianças de hoje em dia não 791 

é muito que nem as das antiga a gente dá uma 792 
resposta e elas sai brincar, elas quer saber por que, 793 

exatamente por quê. E aí tu vai... se tu tá em casa, tu 794 

passa de canal e daí tu vê, mas se tu tá na praia, 795 
“papai, o que é aqueles homens se beijando? Mas 796 

por quê? Por que ele pegou na mão dele? Oh, pai...” 797 
((imitando voz de criança)) Na praia. E aí? 798 

Literalmente a pessoa vai ficar vermelha, porque ela 799 

vai responder da forma mais fácil, só que ela vai 800 
responder pruma criança... é isso que eu digo... aí 801 

tem a:: os fatos e fatos, né, pra pessoa... num vai 802 

excluir o cara, exemplo uma praia de nudismo 803 
((gesticula pergunta com as mãos)) o cara vai lá pra 804 

ficar [pelado, horas. Entendeu?]  805 
Roberto [Mas vamos:::] Vamos trabalhar em cima da:: da tua 806 

[tarja, tá? ...] 807 

Jaime [Ihxi] 808 
Roberto que eu tenho uma conexão pra fazer em relação a 809 

essa personagem aí, né, que eu imagino que tu já 810 
saiba quem é. 811 

Jaime Não, não faço ideia, [mas:::] 812 

Roberto [Não faz?] Quem é? Não faz ideia? 813 
Jaime Não, porque fiquei meio confuso por causa das 814 

vinte e quatro horas... 815 

Vanessa Se é profissão ou não? 816 
Jaime É, se é profissão ou não, tem mais morte do que... 817 

Roberto [Vocação] 818 
Edson [Pensa no dinheiro...] 819 

Vanessa Morte? lembrou o que, morte? 820 

Edson Pensa no dinheiro... 821 
Gean É. 822 

Jaime Dinheiro? 823 
Roberto Você já chegou, quando você chegou alguém pediu 824 

a bênção. 825 

Alan Isso. 826 
Jaime É:: um padre? Mas daí...igreja, sei lá. Igreja... né? 827 

Vanessa É:: isso aí [padre.] 828 

Silvia [Padre.] 829 
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Jaime Tá bom então, é que eu não imaginei, né. Eles 830 

trabalham vinte e quatro horas? Ca:::ra...((risos)) 831 

 ((risos)) 832 
Roberto Tu consegue fazer alguma conexão com a questão, 833 

com o que a gente tava conversando? 834 

Jaime Da da relação do padre a homossexual ou... ? Olha... 835 
tem várias ligação, né? Hoje em dia na verdade isso 836 

é mais... não homossexual, mas é...o que acontece... 837 
isso é coisa que o pessoal, vamos dizer, respeita, 838 

mas você já viu um padre casado? Já viu? Se tem 839 

uma igreja que é bem firme, não, isso é uma bem 840 
católica, né, dos romanos... eu li sobre isso aí. Mas 841 

aí, o que que acontece? Muito dos homofóbicos se 842 

trancam pra isso, tem muito isso... igrejas top aí 843 
mundo afora... e é católica... e aí você vê, que que 844 

acontece? Isso foi descoberto agora, e antigamente 845 
como é que funcionava? Né? E quem disse que não 846 

tem padre... homossexual? Só não se assume porque 847 

a:: igreja católica não aceita. A religião  não aceita. 848 
Entendeu? [É isso que eu digo...] 849 

Edson [O Francisco agora tá aceitando.] 850 
Jaime Oi? 851 

Edson O Francisco agora tá aceitando. 852 

Jaime É isso que eu digo...  853 
Roberto O papa Francisco. 854 

Jaime Dessa forma que vem agora... relutante, sabe? 855 

Porque se tu pega... tem países aí que não aceita de 856 
forma alguma. 857 

Roberto É::: uma reflexão que eu trago aqui, né, os padres 858 
tem a sexualidade reprimida, né, porque eles não 859 

podem ter relação sexual, todo mundo tá de acordo 860 

disso, né, eles não podem ter relação sexual, 861 
obviamente que eles têm a sexualidade reprimida. 862 

Existe um::: uma forte ainda, já há muito tempo na 863 
igreja católica,tá, denúncias de::: de:: como é que 864 

chama? 865 

Vanessa Pedofilia? 866 
Roberto Pedofilia. Tá? Agora mesmo a gente tava falando 867 

aqui de uma criança ver um casal se beijando na rua 868 

pode ser um estímulo pra essa criança é:: também 869 
é::: optar por ser homossexual ou enfim... é::: isso 870 
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valeria pros padres também? Já que eles é::: são 871 

reprimidos e ficam ocultos, [é:::] 872 

Vanessa [Enclausurados.] 873 
Roberto É, enclausurados, né? ... vocês percebem que::: 874 

que::: que talvez essa explicação não seja <tão> 875 

simples assim, que [a gente queira dar pra essas 876 
coisas?]  877 

Jaime [É::: Não é que seja simples a explicação], é que em 878 
relação à criança é assim, óh... se tu vê passar uma 879 

cena de pornografia na televisão por exemplo se tu 880 

fica vendo o que que tu faz? Desliga. E se ele tá no 881 
convívio em sociedade normal, tu vai desligar o 882 

casal? Não tem como.  Entendeu? Na hora, na hora 883 

se a tua... teu filho vê uma cena de pornografia na 884 
televisão o que que tu faz? <Desliga> pra depois 885 

conversar...  886 
Roberto É, mas a... 887 

Jaime na sociedade não tem como fazer isso. 888 

Roberto Mas a pornografia ela é diferente do que um:: um:: 889 
ela é:: um::: tem diferença. Pornografia também 890 

você não pode admitir, por exemplo, que um casal 891 
heterossexual faç:: é::: pratique sexo ou ande pelado 892 

na rua, tá? 893 

Jaime Então não vai na ((nome de uma festa local)). O 894 
mais se  vê ((incompreensível)) 895 

Roberto [A questão dos:::] 896 

Gean [Pior que é.] 897 
Roberto A questão dos homossexuais é a mesma coisa. É 898 

lógico. Moralmente não é aceito. 899 
Gean Essa semana [aconteceu.] 900 

Jaime [Exatamente.] 901 

Roberto Como? 902 
Gean Na empresa onde eu trabalhav:: trabalho ainda. 903 

Estavam atrás da ((incompreensível))o cara chegou 904 
assim óh [“não. tem lugar pra isso”. Atrás do:: 905 

barraco... de bebidas. Dois caras da firma 906 

((incompreensível))] 907 
Jaime [Meu deus se você jogar ali no youtube você ver 908 

várias coisas.] Então não é bem assim. 909 

Gean [((incompreensível))] 910 
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Jaime [Se você pegar por exemplo a ((nome de uma festa 911 

local)) em 83, 84...só uma pegada rápida assim... ela 912 

foi criada na verdade pra trazer recursos por causa 913 
da enchente.] 914 

Alexandre [((incompreensível)) ((para Gean))] 915 

Jaime Hoje em dia que recurso que ela traz? Na verdade, 916 
ela traz mais prejuízo pra cidade do que recurso. 917 

Tem muita destruição, muito roubo, tem que chamar 918 
uma guarnição muito grande em ((nome da capital 919 

do estado)) pra vim fazer a proteção, o que não 920 

acontecia por que era uma festa familiar, agora é 921 
uma festa nacional praticamente que traz gente de 922 

fora, as pessoas vêm pra zoar com a cidade e vão 923 

embora. Então você vê muito disso. Se você não 924 
quer, ver uma coisa dessa, você não vai. É a opção 925 

você ficar em casa. Não é que nem antigamente 926 
você ia pra curtir. Tem muita gente que fala assim, 927 

vamo na ((nome de uma festa local))?... Não. até 90, 928 

96 eu ia na ((nome de uma festa local)), depois eu... 929 
não fui mais, entendeu? Você não... você não 930 

precisa ir muito longe pra ver essas coisas, não 931 
precisa. É só você... quem quer ver, vê, quem não 932 

quer não vê. 933 

Edson Só pra você ter uma noção no primeiro final de 934 
semana da ((nome de uma festa local))roubaram mil 935 

celulares. No primeiro final de semana. Mil 936 

ocorrência de furto de celular.  937 
Jaime Duas mortes, já foi divulgado, não? Não foi... Então 938 

essa de a sociedade... é que nem por exemplo da 939 
((nome de um empresa da região)). Quem é que já 940 

viu dentro da ((incompreensível)) algum relato de 941 

funcionário morto de peça cair, destruiu o crânio, 942 
cabeça arrebentada? Ninguém. É bem pouco que se 943 

sabe. 944 
Edson E outra, aconteceu domingo e a::: a imprensa não 945 

divulgou. Dentro da empresa ((nome de outra 946 

empresa da região)) um se enforcou  na máquina 947 
onde ele trabalha. 948 

Mulher É legal até lembrar disso assim, né, o... preconceito 949 

também tem muito a ver com que se divulga, [o que 950 
não se divulga...] 951 
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Jaime [Exatamente.] 952 

Silvia Quando há um crime cometido por um homossexual 953 

ou um negro, nanana... as coisas... 954 
Jaime Se generaliza, né? 955 

Silvia ((incompreensível)) fica maior, né? ou um 956 

adolescente, a coisa fica... bem maior. Quando não 957 
é, de repente não é tão interessante divulgar. Então 958 

tem um pouco disso também. Algumas coisas não 959 
aparecem tanto e::: porque não são interessantes. 960 

Agora::: a mídia  também tem preconceito e quando 961 

é:: essas, digamos minorias, são, é::: a parte vilã, a 962 
coisa parece bem mais, né?  963 

Jaime Exato. 964 

Silvia E faz a gente acreditar que a gente tem que lutar 965 
contra. ((riso))  966 

Jaime Que nem eu via muito, sabe, eu trabalhava na 967 
((nome de uma empresa)), cooperativa 968 

((incompreensível)) lá de ((nome de uma cidade 969 

vizinha)), e muitas pessoas que trabalhavam na 970 
((nome de uma empresa))vinham de fora, do 971 

Maranhão... de fora, Rio Grande do Norte, da 972 
Paraíba... eles não tinham muita instrução, sabe? 973 

Eles vinham pra trabalhar e deu. Geralmente a 974 

((nome de uma empresa))faz treinamento e coloca 975 
no caixa. E um dia entra uma freira, comprou 976 

cachaça, comprou cerveja... a guria do caixa não 977 

queria passar. Falou “não, não pode, na minha 978 
cidade isso não tem como, uma freira ou um padre 979 

bebendo, não pode.” óbvio que chamaram a gerente, 980 
né, e fez ela passar... mas daí tem lugares que é que 981 

nem, aqui é ((nome da cidade)), uma cidade grande, 982 

tem esses recursos que a gente vê e... a gente vê isso 983 
direto de vez em quando, né? Agora as pessoas que 984 

não conhecem nada, o preconceito é na hora.  985 
Talvez eles não tenham instrução e nem muitas 986 

vezes nem conheçam nem a lei que os protegem ou 987 

que protegem a pessoa que tá (com algum 988 
problema). Vi muitos e muitos é assim... imagina 989 

uma freira passando... ou um padre que nem já 990 

aconteceu também passar no teu caixa com bastante 991 
cerveja e cachaça e vodka e... entende? A princípio 992 



432 

 

quem tá na sociedade ah pra ele é prática comum, 993 

entendeu, mas... 994 

Roberto É, as as normas da sociedade são socialmente 995 
construídas ao longo do tempo e são reconstruídas e 996 

são reformuladas o tempo inteiro, elas tão em 997 

movimento. Elas não são postas e é do jeito que 998 
sempre vai ser daquele jeito. Prova disso é as 999 

legislações que surgiram nos últimos anos. Se pegar 1000 
o estatuto do idoso, por exemplo, né, é de agora, 1001 

2005, né, até então não tinha uma lei que defendia o 1002 

idoso. E assim outras legislações, lei Maria da 1003 
Penha, a::: o Estatuto da Criança e do 1004 

Adolescente,né? surgiu tudo depois de:: da década 1005 

de 90 pra cá. E são, de certa forma, normas e regras 1006 
que, socialmente, as pessoas têm que cumprir. Caso 1007 

não cumpram, correm o risco de ser, de alguma 1008 
forma, [punidas, né?] 1009 

Jaime [Exato .] 1010 

Roberto pela sociedade, tá? e pelo sistema jurídico, que é o 1011 
Estado. Ocorre que, a questão voltada ao 1012 

homossexual, tá?  ((tosse de Jaime)) É::: e aos 1013 
direitos dos homossexuais, ao longo dos últimos 1014 

anos, tem se conseguido garantir o direito. Tá? Eu 1015 

acredito que as pessoas têm direito 1016 
((incompreensível)) (aquilo), tem o direito de... de:: 1017 

de fazer o que ela quer com o corpo dela e eu não 1018 

tenho direito [sobre isso.] 1019 
Jaime [é:: que nem...] que nem...tu falou bem assim, tu 1020 

tem o direito de fazer o que quer com o corpo, [né?]  1021 
Roberto [Sim.] 1022 

Jaime Que a que a lei garante o teu direito de ir e vir 1023 

também, não tem isso né? Só que tu já reparou 1024 
quando a pessoa tenta se matar em público, o que 1025 

que eles tentam fazer? Não deixar? 1026 
Roberto Sim. [Mas também...] 1027 

Jaime [Agora se tem] o direito de fazer o que quer, por que 1028 

as pessoas também se enforcam escondidas assim, 1029 
[sabe? ... que as pessoas vão pegar e vão...] 1030 

Roberto [Tá, mas assim... A eutanásia é proibida.] A pessoa 1031 

não pode escolher morrer, ainda... 1032 
Silvia No Brasil. 1033 
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Vanessa Na nossa sociedade 1034 

Jaime <Exatamente!> 1035 

Roberto É:: aqui... [é proibida, não...] 1036 
Jaime [É isso que eu digo assim...] 1037 

Roberto  É então assim... [Moralmente...] 1038 

Vanessa [É que a valoração do suicídio] aqui é diferente. 1039 
Roberto É. Moralmente, não é aceito porque::: as religiões 1040 

também é::: é::: têm uma uma... ah! Tem uma:: uma 1041 
[posição sobre isso. Contrária, né?]  1042 

Jaime [Mas é isso que eu digo.] 1043 

Roberto [sobre isso, né? De valores...] 1044 
Jaime [Mas é isso que eu digo]. Imagina, se eles aceitam 1045 

<homossexualismo>, <casamento>, taltaltal, e o 1046 

país todo tá englobando isso, tem lugares que se 1047 
aceita suicídio, por exemplo no Japão, eles podem 1048 

fazer suicídio, a:: na China, eles podem fazer, sabe? 1049 
Porque eles têm um:: até um.. uma parte de uma 1050 

uma parte de uma exorção que eles falam e tal...tem 1051 

até o Opus Dei mesmo, que se fala que a própria 1052 
pessoa se chicotear e tal, chega a falecer e tal... só 1053 

que assim, já que o Brasil chegou nessa tão esperada 1054 
fase de aceitar muita coisa, por que que não aceita 1055 

que nem os outros países então? Então é isso que eu 1056 

digo, é uma questão de aceitar entende? Só que vai 1057 
levar tempo. Imagina, tu tá aqui conversando 1058 

comigo, qual é qual é e o que é que te impede de 1059 

subir naquele prédio e se jogar de cabeça ali? 1060 
Hum... É isso que eu queria saber, por que tem 1061 

muitas coisas que eles vão em cima, ah não, isso 1062 
pode pode pode e tem coisas, direitos às vezes que o 1063 

cara não pode nem... [um exemplo é assim, óh] 1064 

Roberto [não pode decidir de si] 1065 
Jaime É... exatamente é. Mas tem gente que tem o direito... 1066 

se tem o direito, fazer o quê? você tá de moto, por 1067 
exemplo, se você estiver de chinelo você é multado. 1068 

Se você estiver descalço, olha como a lei é:: ao 1069 

contrário, entende? se não tiver com uma sandália 1070 
atada nos pés que seja presa até o tornozelo, você é 1071 

multado, mas se você estiver descalço... 1072 

Edson Isso é pro motorista, não pro motociclista. 1073 
Motociclista tem que ser calçado fechado. 1074 
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Jaime Não, não. Pode andar [descalço.] 1075 

Edson [Não.] 1076 

Jaime Pode andar descalço. 1077 
Edson Não, não. Porque a::: não porque a::: no código diz 1078 

que se no caso de proteção, se bater uma pedra ou 1079 

alguma coisa no teu pé pra ti não te machucar.  1080 
Jaime Mas exato, [é que assim óh... eu sei porque...] 1081 

Edson [Que eu sei, motociclista não pode andar de:::] 1082 
descalço, tem que ser de calçado fechado.  1083 

Jaime Um exemplo que aconteceu foi em ((nome de uma 1084 

cidade vizinha)). Aí o que acontece? meu primo 1085 
veio de Curitiba , né, mais ((incompreensível)), 1086 

andando de chinelo... o cara falou pra ele, “não pode 1087 

fazer isso aqui”, e ele, “tá mas o que que eu faço?”, 1088 
“Anda descalço.” “Mas descalço eu vou machucar”, 1089 

ele falou, “olha, a lei diz que você tem que andar de 1090 
calçado preso, não sei o que não sei o que, mas não 1091 

diz que não pode andar descalço. Se ela não diz que 1092 

não pode...então pode .”  1093 
Roberto É uma brecha. 1094 

Jaime É uma brecha, enfim. Continuando aí. 1095 
 ((conversas sobrepostas)) 1096 

Edson Eles não... é que::: existe uma controvérsia disso aí. 1097 

Por causa do:: motociclista e motorista. O motorista 1098 
você pode, né, dentro do carro andar descalço, que o 1099 

carro te protege. Mas a moto, pelo que a:: até gente 1100 

tava discutindo igual semana passada, eu tenho um 1101 
primo que ele é guarda de trânsito e ele falou que é 1102 

porque se bate uma pedra no teu pé, vai 1103 
machucando o teu pé. Automaticamente você se 1104 

distrair e querer olhar pro::: pro pé. Certo? É a 1105 

mesma coisa a viseira. É a mesma coisa, tá? Ela não 1106 
pode, por que que ela não pode ficar levantada? Se 1107 

entra uma pedra e respinga ela vai no olho... 1108 
Roberto É::: ou um mosquito, qualquer coisa... [é fácil] 1109 

Edson [I::sso é.] Tudo é, existe uma controvérsia e estão... 1110 

aí e fazendo de motociclista as leis motociclista e:: 1111 
ciclista... motorista, aliás. 1112 

Jaime E que que tu é agora aí (moreno)?((risos )) 1113 

Silvia Tá. Então... Vamo,lá? 1114 
Roberto Vomo lá, Alan. 1115 
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Alan Eu sou um indignado, cara... 1116 

Jaime ((risos)) 1117 

Gean ((risos)) 1118 
Silvia Além disso... 1119 

Jaime É verdade. 1120 

 ((risos)) 1121 
Vanessa Mas por quê? [Indignado por quê?] 1122 

Jaime [Pelo lado que ele falou aí ((incompreensível))] 1123 
devia ser indignado. 1124 

Alan É que assim oh... peço desculpa pra todo mundo 1125 

pela minha opinião, né? [((incompreensível)) o 1126 
negócio tudo... ] 1127 

Jaime [Nã::o] 1128 

Vanessa [Imagina] 1129 
Alan parece que o cara, né? [((incompreensível))] 1130 

Roberto [Mas esse é o espaço pra se colocar a fala.] 1131 
Alan Mas ah::: é assim, cara, eu acho que assim, cara, a 1132 

partir do momento que você precisa criar uma lei 1133 

pra proteger alguma situação significa que a sua 1134 
sociedade não respeita a moral, a sociedade não tem 1135 

mais o respeito pelo ser humano, a sociedade perdeu 1136 
toda a sua...a sua a sua estrutura, entendeu? Se for 1137 

preciso criar uma lei pra proteger uma mulher uma 1138 

pessoa... o homem... o homem não sabe mais, já foi 1139 
mais educado a tratar uma mulher como mulher. A 1140 

partir do momento que eu preciso criar alguma lei 1141 

pra::: admitir que um negro é::: negro porque é uma 1142 
etnia, uma raça, então tá errado porque é um ser 1143 

humano, tem sentimento, tem família, sangra como 1144 
eu sangro vai feder como eu vou feder 1145 

provavelmente quando a gente morrer, entende? 1146 

Então desse ponto de vista eu sou totalmente contra 1147 
esse tipo de lei que protege, que faz muito mimimi 1148 

em cima de:: de:: de:: de homossexual, de:: de:: de 1149 
de mulher... de::: tem gente que precisa. Tem gente 1150 

que estatisticamente aí são agredidos, sofre 1151 

violência, tem homossexuais que realmente não 1152 
precisavam ser agredidos da forma que são . 1153 

Simplesmente não porque se eu não gostar que eu 1154 

vou partir pra porrada com o cara, entendeu? É só... 1155 
manter distância. Cada um no seu procura o círculo 1156 
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de amizades que quer ter e tem. Cada um tem o que 1157 

quer na verdade. Então assim, a minha indignação é 1158 

essa, porque assim, a partir do momento que você 1159 
precisa criar lei significa que a sociedade já não tem 1160 

mais estrutura , cara. Então::: é, é, é essa a minha 1161 

opinião, não é por mal, não é querer chocar, não é 1162 
ser...é realmente é  mais nesse sentido, tem nada a 1163 

ver com a situação de ser... ((incompreensível)) 1164 
Silvia Mas isso é bem é::: bem correto isso assim, a gente 1165 

precisar do Estatuto da Criança, né? que bom se não 1166 

precisasse, que bom se não precisasse ter leis pra 1167 
proteger porque::: o Brasil tem um monte de lei e 1168 

vários outros países, que têm qualidade de vida, né? 1169 

(muito) superior não têm. Nunca precisou, né? 1170 
Então, ter essas leis não é um bom sinal, né? 1171 

Alan Certamente. 1172 
Silvia Em algum momento foi necessário. 1173 

Alan É, nesse sentido que eu respondo assim, às vezes 1174 

((incompreensível)) sei lá uma coisa sexual aí, não 1175 
sei. 1176 

 ((risos)) 1177 
Roberto Alguma coisa sexual não não... [tem muita coisa.] 1178 

Alan [((incompreensível))] Falaram que eu recebia 1179 

pensão, se eu recebia pensão e o que mais que era? 1180 
que te que cuidar com a polícia, então pensei sei lá 1181 

um tarado sexual? 1182 

Alexandre O::: três três meninas, né? 1183 
Alan Eu tenho quatro, cara... uma de vinte, uma de cinco 1184 

((incompreensível)) 1185 
Alexandre Você teve elas todas de ces... parto normal ou 1186 

cesariana? 1187 

Alan As minhas mulheres  todas de parto normal. 1188 
 ((riso)) 1189 

Alan Tá, então eu devo ser uma vítima de violência 1190 
sexual. 1191 

Jaime Não, claro que [não ((incompreensível))] 1192 

Roberto [Quase isso....] Tu não chega a ser vítima. 1193 
Jaime Essa profissão tu ex::: exerce... exerce aí é porque te 1194 

obrigou, última circunstância que tu teve pra... pra 1195 

buscar isso ou teve outras oportunidades só que... 1196 
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achou muito... sei lá... ruim, por ser... vamos dizer 1197 

assim... por ter essa criança ou...  1198 

Alan Bah, cara... 1199 
 ((risos)) 1200 

Alexandre Ou foi uma questão financeira [que achou que dá 1201 

pra ganhar] melhor? 1202 
Jaime [Financeira que você que buscou essa vida?] 1203 

Roberto Quanto é que tu cobra o programa? 1204 
 ((risos)) 1205 

Jaime Ihh falou tudo. Agora falou tudo. 1206 

 ((risos)) 1207 
Alan Bem conversadinho, né? Se tiver uma dose antes. 1208 

 ((risos)) 1209 

Alan Ah deve ser um::: uma prostituta sei lá então 1210 
alguma coisa assim, é isso? 1211 

Silvia É...  1212 
Vanessa [Mais do que isso, né?] 1213 

Jaime [Só que tem filho.] 1214 

Alan [Exploração sexual] ou alguma coisa assim... é? 1215 
Jaime Mãe solteira. 1216 

Alan É? Mãe solteira? 1217 
Silvia Mãe solteira e...? 1218 

Alan Profissional do sexo ((retira a tarja da testa e a lê)) 1219 

Roberto Pode tirar. 1220 
Alan ((incompreensível)) 1221 

 ((risos)) 1222 

Alexandre Tá vendo que as minhas pergunta foram mais ou 1223 
menos baseada... né? 1224 

Alan Foi, cara. Disse que recebia pensão o outro disse 1225 
que era pra eu cuidar com a polícia. Eu fiquei ué? 1226 

Jaime Mas é que nem eu te falei, tem mães que por ser 1227 

mãe solteira vão procurar essa vida a í, entende? 1228 
Porque estão longe de família... questão disso ou 1229 

daquilo. 1230 
Alan Destruturada... 1231 

Jaime É:: exatamente. 1232 

Alan não recebe apoio do marido ... às vezes o pai é... ser 1233 
pai não é só o cara pagar a pensão, né, cara? 1234 

Jaime Exato. 1235 

Alan Ser pai é estar presente né, cara... 1236 
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Edson [trabalhava por conta... Eu era eletricista e andava 1237 

muito por essas casas. ((em conversa paralela em 1238 

tom baixo))] 1239 
Alan [...em percebe isso, né? E leva a mulher a fazer 1240 

((incompreensível))] 1241 

 ((conversas sobrepostas)) 1242 
Jaime Vamo pular aqui agora... meu Deus do céu. 1243 

Roberto Como é que é teu nome mesmo? 1244 
Gean Gean. 1245 

Roberto Vamo lá, Gean. Que que tu é, cara? 1246 

Gean Olha::: 1247 
Jaime Não faz ideia [ainda?] 1248 

Gean [Pela::] o que vocês falaram pode ser policial, né? 1249 

 ((riso)) 1250 
Jaime É:: é policial. 1251 

Ivana Policial. 1252 
Edson É, ela até perguntou se ele anda armado. 1253 

 ((risos)) 1254 

Jaime Podia ser segurança... segurança privado. 1255 
Silvia Podia ser um bandido... né? 1256 

Jaime [É::] 1257 
Vanessa [É::] 1258 

Edson Do Rio de Janeiro. 1259 

Jaime Mas viu que nessa questão de sociedade é 1260 
complicado aí... 1261 

Alexandre Não é fácil, né 1262 

Jaime o cara falar que anda armado... ele fala que é 1263 
policial... assim, não... pode ser bandido. 1264 

 ((conversas sobrepostas)) 1265 
 ((risos)) 1266 

Jaime Por que o bandido pode andar armado? [Oh:::, 1267 

Silvia.] 1268 
Edson [Sabe que eu tô começando a:::] pensar que o povo 1269 

tem que andar armado mesmo? 1270 
Jaime O que o pessoal tá fazendo? ... ah um homem de 1271 

bem, só que tá armado. Não... é um bandido 1272 

((rindo)), cara, um bandido... não sendo policial, 1273 
não sendo segurança, não tendo... tando com uma 1274 

arma na mão... bandido. 1275 
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Alexandre Meu Deus... e agora... ((olhando para os 1276 

participantes que se voltam - olham - para 1277 

Alexandre)) 1278 
Jaime Hã... ai ai ai. 1279 

Edson Fala, seu Alexandre e agora? É a tua vez. 1280 

Jaime Tem quantos anos? Dez anos? 1281 
Vanessa O quê? 1282 

Jaime Ah... 1283 
Vanessa Ahh... é, dez anos. [Esse ano completa dez anos] 1284 

Silvia [Verdade] 1285 

Jaime Dez anos já 1286 
Vanessa É que na verdade... 1287 

Silvia Mas a pessoa.. 1288 

Vanessa Mas a pessoa, né 1289 
Roberto A pessoa tem mais. Tem mais 1290 

Jaime Ah, a pessoa tem mais. 1291 
Roberto Deve ter uns cinqüenta... 1292 

Alexandre Diz que viajeia bastante, [né?] 1293 

Roberto [Sim.] 1294 
 ((risos)) 1295 

Alexandre Será que é um::: um::: palestrante cadeirante 1296 
assim... que... alguma coisa assim? 1297 

Silvia É... 1298 

Vanessa Também... 1299 
Silvia Tem o nome. 1300 

Roberto É palestrante aqui e também usa cadeira de 1301 

rodas...((silêncio – 7 segundos)) e só usa cadeira 1302 
rodas porque... 1303 

Silvia Teve uma história aí, né? 1304 
Roberto Teve uma história aí de violência. 1305 

Edson E foi falado muito em:::: leis, né? 1306 

Roberto E a gente já conversou sobre ela aqui. 1307 
Jaime E quase... [°foi ela°] 1308 

Roberto [E o pessoal falou ontem.] 1309 
Jaime °Por ela que [tu tá aqui .°] 1310 

Alan [E o senhor tá aqui por causa dela] 1311 

Jaime Por causa dela, né 1312 
 ((risos)) 1313 

Jaime O senhor tá aqui por causa dela. 1314 

Alexandre Eu acho que vai ser difícil eu não acertar depois 1315 
((incompreensível)) 1316 
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Edson O nosso amigo aqui falou o nome dela agora a 1317 

pouco, né?  1318 

Roberto Falei. 1319 
Edson Falasse o nome dela agora a pouco. 1320 

Roberto É uma mulher. 1321 

Edson É. 1322 
Jaime E ela protege outras mulheres. 1323 

Alexandre Será que não é aquela que inventou a Maria da 1324 
Penha lá? 1325 

Jaime [Exatamente]  1326 

Edson [Exatamente] 1327 
Roberto A Maria da Penha é a Maria da Penha. 1328 

Jaime É a Maria da Penha? 1329 

Roberto É. 1330 
Jaime Parece que o nome dela é esse, né 1331 

((incompreensível)) 1332 
Roberto Como é que foi pro senhor se sentir, a Maria da 1333 

Penha? 1334 

Alexandre Uma... uma honra, né? Principalmente depois que 1335 
virou a lei, né? Que até então... diz que... ela sofria 1336 

muito, né? Ela passou por muitos... muito agredida, 1337 
né? 1338 

Jaime Pô, podia ser um estatuto de proteção à mulher, né, 1339 

cara? Não, <Maria da Penha> 1340 
Roberto Ela sofreu porque... [duas tentativas de suicídio.] 1341 

Silvia [É o apelido da lei, né?] 1342 

Homem É... ((incompreensível)) 1343 
Vanessa Cada lei tem um número, né? 1344 

Silvia É o número, né? 1345 
Jaime Sim, mas é isso. 1346 

Vanessa [Onze mil trezentos e quarenta barra dois mil e seis] 1347 

Edson [A lei ((incompreensível))] 1348 
Alexandre Ah gente aí muito legal, né? Poxa... gostei dessa 1349 

ideia, né? porque deu pra gente... importante, cara... 1350 
muito bom mesmo . 1351 

Jaime Como se sentisse (no céu), na verdade...  1352 

Alexandre É:: 1353 
Jaime É, só foi pelas (intenções). 1354 

Alexandre Eu... as perguntas que eu fiz pra ele até, né?... 1355 

poxa... pensei, será que eu faço será que eu não 1356 
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faço? Mas digo, a hora que ele vier por aqui vai ver 1357 

que tá baseado naquilo ali, né? 1358 

 ((risos)) 1359 
Alexandre Mas acho que foi umas pergunta que eu eu... pô, 1360 

pensei, será eu faço, né? Entende? Digo, mas não, 1361 

baseado no que tá ali eu posso fazer que a hora que 1362 
ele ouvir já vai entender certinho. 1363 

Alan Já mata a charada. 1364 
Alexandre Né? Com certeza, né 1365 

Jaime Falta o Roberto agora, né? 1366 

Jaime Ai ai ai... 1367 
Roberto Não faço ideia do que tá escrito aqui. Falaram que 1368 

eu trabalho. 1369 

Edson Meio período ou de dia inteiro? 1370 
Roberto Como é que é? 1371 

Edson Tu trabalha um um... meio período ou dia inteiro? 1372 
Roberto Não é... 1373 

Silvia Provavelmente deve ser o dia inteiro, né? 1374 

Ivana Uhum. 1375 
Roberto Que eu não tenho tempo pra lazer, 1376 

((incompreensível)) daí trabalha pra caramba... 1377 
 ((conversas sobrepostas)) 1378 

Vanessa Poderia ser uns lá, né? 1379 

Roberto é o Roberto. 1380 
Mulher Roberto, né? 1381 

Roberto Oi? 1382 

Vanessa Quem sabe, né?... uns lá 1383 
Jaime Exatamente. 1384 

 ((incompreensível)) 1385 
Vanessa Participar das manchetes de notícias [sobre 1386 

acidentes]  1387 

Jaime [Na construção civil tem muito], na construção civil 1388 
tem muito. 1389 

Alexandre Esse deve ser o braço direito do patrão, né? ((tom 1390 
elogioso)) 1391 

Jaime É... 1392 

Roberto Ah, operário. 1393 
Jaime Exatamente ((incompreensível)) 1394 

Roberto Eu sabia, né? Porque eu fiz as tarjetas. ((rindo)) 1395 

Todos Ah::: 1396 
 ((risos)) 1397 
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Jaime Devia ter feito uma outra... uma outra pra que ele 1398 

não sabia. 1399 

Roberto Mas não falaram que o operário é o explorado, né? 1400 
Já viu operário que... né, é melhor do que o patrão? 1401 

Não. ele é explorado. O cara tem que, [né?] 1402 

Jaime [Em Portugal], em Portugal tem lugares que o 1403 
operários vive melhor do que os chefes. 1404 

Roberto O cara que manda? 1405 
Jaime Exatamente, porque a ((nome de uma empresa)) 1406 

agora que virou ((nome de uma empresa)) já ouviu 1407 

falar naquela ((nome de uma empresa)) cimento de 1408 
((nome de uma cidade vizinha))? Já ouviu falar? 1409 

Roberto Não. [Não.] 1410 

Jaime [É a ((nome da empresa)) cimento], é a maior 1411 
empresa de cimento importado do país. E o que 1412 

acontece? Claro tem a ((nome da empresa)), só que 1413 
a ((nome da empresa)) não é do Brasil, né? E::: a::: 1414 

vida deles... na... a questão da vida... como é que eu 1415 

posso dizer? a qualidade de vida em Portugal, não 1416 
importa se o cara é gerente ou se ele é 1417 

((incompreensível)) o tratamento é o mesmo. O que 1418 
é eles valorizaram é o salário, claro. Os custo. Mas a 1419 

qualidade é a mesma. Se tu entrar na ((nome da 1420 

empresa)) e entrar cinco nos atrás é outra coisa. Tu 1421 
entra lá e os funcionário tão com o mesmo uniforme 1422 

praticamente, o que muda é capacete só. 1423 

 ((barulho – trovoada)) 1424 
Roberto Capacete? 1425 

Jaime Só o capacete, eles vão simples, aí eles usam aquele 1426 
5S que funciona lá dentro na verdade, tudo 1427 

funciona, só que assim, primeiro de cara o cara já 1428 

mudou o nome, entendeu? Já mudou o nome de 1429 
((nome da empresa)) pra ((nome da empresa)) então 1430 

já tirou aquela.. ah era ((nome da empresa))... 1431 
antigamente era aquela ((incompreensível)) então tu 1432 

olha lá dentro e é que nem diz... a visão que se tem 1433 

de operário é daqui, né? Lá é outro [negócio] 1434 
Roberto [É, mas a:::] 1435 

Jaime operário que tem Unimed, operário que tira folga de 1436 

descanso de segunda-feira, entende? É outro padrão 1437 
de vida... 1438 
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Roberto Mas a ma... mas a massa da população brasileira, 1439 

né? 1440 

 ((conversas sobreposta. Jaime e Edson conversam 1441 
baixo - incompreensível)) 1442 

Roberto ... os operários, né, inclusive as montadoras de 1443 

veículos, por exemplo... ta? o índice de lucro das 1444 
montadoras, comparado com outros países 1445 

((incompreensível)) nos países da América do Sul é 1446 
muito alto... muito alto... então tipo assim qualquer 1447 

coisa, tá? Eles ameaçam que vão demitir uns uns 1448 

uns... uns funcionários, né? Qualquer coisinha, 1449 
qualquer... crise que tenha, ameaça que vai demitir, 1450 

né? Mesmo que tenha aí uma margem de lucro 1451 

enorme que pode, né, baixar a margem de lucro pra 1452 
manter a equipe trabalhando, né, e tudo mais, mas 1453 

não não se acontece isso, né? E::: e ainda os 1454 
impostos, né que são diferenciados, um carro que 1455 

custa sessenta aqui, lá, no país vizinho, custa vinte... 1456 

então... [isso tá...] 1457 
Jaime [É por isso] 1458 

Roberto Na margem de lucro. 1459 
Jaime É por isso que eu digo que o paí... o::: a:: que a 1460 

sociedade brasileira é um pessoal de fé ((riso)) 1461 

Alan Mas oh... veja bem oh... operário aqui, operário na 1462 
China, no Japão... em Portugal ele vai pegar pesado, 1463 

é operário, [a palavra já] 1464 

Jaime [Exatamente] 1465 
Alan determina isso ele é um braçal. O chefe não vive 1466 

((incompreensível)) não trabalha mais que ele, o 1467 
chefe é chefe, ele tá lá [coordenando a operação] 1468 

Jaime [Não... Exato] 1469 

Alan então o operário opera e o chefe coordena e vai ser 1470 
aqui, na China, Portugal, na Ásia, no México, na 1471 

Colômbia na:::  1472 
Jaime Não, mas eu digo a condição de empresário... a 1473 

condição de entrar... a condição de entrar na 1474 

empresa etc., você pode entrar numa empresa hoje 1475 
do [Brasil] 1476 

Alan [O que muda é só (uns) benefício.] 1477 

Jaime Não nisso, isso aqui na ((incompreensível)) não 1478 
mais, mas pode entrar no estacionamento de uma 1479 
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empresa, de uma grande empresa, pode ter certeza, 1480 

tem a área dos gerente, a área de não sei que... lá 1481 

não tem isso. Lá é todo mundo igual. É a profissão 1482 
dele que é diferenciada não o tratamento, é isso que 1483 

eles querem fazer, e é igual. É igual. 1484 

Alexandre Mas é o certo. [O certo é mesmo.] 1485 
Jaime [É, exatamente] ((incompreensível)) é assim. [O 1486 

cara...] 1487 
Vanessa [O salário é igual também?] 1488 

Jaime Não não, [aí essa é a questão...]  1489 

Vanessa [Então não sei se o tratamento] é igual, né? 1490 
Jaime Não, não, é que assim oh, dentro da empresa 1491 

((incompreensível)) por exemplo, vocês tão falando 1492 

comigo, eu... sei lá.. eu posso ser um vendedor de... 1493 
maconha, você não sabe... aqui dentro vocês tão me 1494 

tratando igual.  É assim que eles querem lá dentro. 1495 
A pessoa entra pela portaria, não entra por um lugar 1496 

diferente, nunca veja o gerente chegar, nunca veja o 1497 

diretor chegar, “quem é o teu diretor?” “Não sei que 1498 
carro ele tem”. Mas se eu te perguntar, 1499 

((incompreensível)) “ah, tem um corsa ela sempre 1500 
deixa ali”. Ela sempre vê, entendeu? Não tem esse 1501 

vínculo lá. Não, eles querem isso, perguntar sei lá 1502 

quem é o diretor, o ((nomedo diretor)), “ah o 1503 
((nomedo diretor))tá aí, eu vi ele chegando hoje de 1504 

manhã, o carro dele tá ali”. É esse vínculo que eles 1505 

querem que tenha, sabe? De uma sociedade... não 1506 
assim “ah quem é o teu chefe?” 1507 

Roberto O que seria... 1508 
 ((barulho – trovoada)) 1509 

Roberto o que seria importante ter na verdade, tá? É o...  é a 1510 

divisão do lucro da empresa de [forma paritária, tá?] 1511 
Jaime [É, isso daí, isso daí.]  1512 

Roberto Então tipo “ah, se a empresa tem tanto de lucro, 1513 
porque que eu tenho que acumular, tá, mundanhas 1514 

se eu consigo também possibilitar que o operário 1515 

tenha uma vida um pouco mais digna”? e olha, aqui 1516 
pra vocês tem uma ((incompreensível)) instituição e 1517 

ele tem uma aluna que... que... tava contando a 1518 

história da empresa dela agora com a questão da 1519 
crise e ela sabe o valor... do lucro e disse que não 1520 
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baixou o valor do lucro, mas a empresa tá 1521 

justificando os funcionários que vai reduzir o 1522 

quadro e mandou não sei quantos embora, mas 1523 
((incompreensível)) não foi o lucro da empresa. 1524 

Então ela sabe que não diminuiu o lucro, tá, e aí ela 1525 

disse assim “professor, tinha cinco, tá, o serviço que 1526 
os cinco fazia, quatro vai ter que fazer e que se 1527 

dane, vão ter que fazer, vão ter que fazer”, 1528 
entendeu? 1529 

Gean (é isso aí) 1530 

Roberto Tá, aí já tem uma funcionária que ficou doente, né? 1531 
Porque já tem uma pressão, pressão psicológica pra 1532 

produzir, né? Aí se você não consegue corresponder 1533 

tem medo que seja mandado embora, tá, crise, tudo 1534 
justifica, né? Então assim, poxa... é... cara... a gente 1535 

vive no Brasil, um dos piores momentos do Brasil é 1536 
a concentração de renda. 1537 

Gean Na empresa onde eu trabalho é assim. Eu trabalho 1538 

de segunda a quinta ((incompreensível)) recebeu o 1539 
salário ((incompreensível))tudo bem é::: é parcelado 1540 

em duas vezes. Se quer quer, se não quer... sai fora. 1541 
Pede a conta . 1542 

Roberto Como é que é o nome? 1543 

Gean ((incompreensível)) ((diz o nome da empresa)) 1544 
 ((conversas sobrepostas)) 1545 

Roberto Oh, gente, assim... é::: é:: lógico que esse tema 1546 

referente à sexualidade é o tema que é...  1547 
Silvia Preconceito. ((corrigindo Roberto))  1548 

Roberto É. Preconceito vinculado à questão da sexualidade... 1549 
é um tema que é um tabu ainda e que a gente não 1550 

discute isso nem na escola,né, muito pouco na 1551 

família, né, e nos espaços públicos isso ainda não é 1552 
um tema que é conversado sobre. Daí esse espaço 1553 

aqui pra gente poder se abrir e falar o que pensa, 1554 
falar o que sente. Ninguém... ninguém, ninguém 1555 

aqui de nós tá aqui pra poder ditar regras , normas e 1556 

dizê como é que tem que ser, tá? 1557 
 ((barulho de chuva)) 1558 

Silvia É que é a lógica, né, a lógica do preconceito você 1559 

não aceitar o que é diferente. Acho que essa lógica 1560 
que a gente tem que... meio que... lutar contra 1561 
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porque em algum momento a gente também vai so... 1562 

sofrer esse tipo de preconceito, né? Ah... pensar um 1563 

grupo de homens... que em algum momento 1564 
vivenciou uma situação de conflito ou alguma 1565 

violência doméstica, também pode gerar 1566 

preconceito, então ham::: o:: o o que a experiência 1567 
do outro, a vivência do outro e sendo diferente da 1568 

minha não deve ser motivo de preconceito, né? 1569 
Porque ham::: afasta as pessoas, cria... um mal-estar 1570 

e::: e aí todo mundo tentando firmar que o seu ponto 1571 

de vista é... é o correto, ok, mas dando espaço, né, 1572 
pra que o outro se manifeste também... e é por aí, 1573 

né? Todos têm que ter a sua opinião e... e permitir 1574 

que o outro também dê a sua opinião, né... então 1575 
mais ou menos isso que a gente... tentou trazer hoje. 1576 

Jaime Eu poderia também falar um negócio assim, 1577 
mudando um pouco de assunto, mas... porque já 1578 

acho que deve estar quase no final já . 1579 

Silvia Já ta. 1580 
Jaime ((incompreensível)) acompanhar do início, eu me 1581 

perdi e... ((incompreensível)) é um aprendizado... 1582 
((incompreensível)) que eu realmente aprendi. Isso 1583 

aqui oh... é::: na verdade::: é relatório final do juiz... 1584 

((incompreensível)) do que eu fui exatamente 1585 
porque eu tava aqui, porque eu tinha sido... ela disse 1586 

que tinha tentado matar ela... passa aí pra ver o que 1587 

o juiz deferiu pra mim ((entrega uma folha para 1588 
outro participante olhar)) e vou mostrar em áudio 1589 

aqui pra vocês o que a advogada disse que o 1590 
Ministério Público Federal decretou a favor de mim. 1591 

Eu não tenho vergonha de falar isso porque assim 1592 

oh... eu disse que a Lei Maria da Penha ela 1593 
beneficia, na verdade, e protege exatamente a 1594 

mulher... vírgula, honesta, honesta . Vai denunciar 1595 
((incompreensível)) honesta. É::: as coisas que eu 1596 

tinha, ((incompreensível)) exatamente foram 1597 

apreendidas ali, o juiz mandou tirar em cinco dias 1598 
e::: não tinha nada a ver com o que foi... tá? Agora 1599 

tô até, não que eu seja com dó dela, tenho assim oh, 1600 

tenho pena dela porque assim oh  1601 
((incompreensível)) sofrendo as consequências 1602 
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duma coisa que ela inventou, óbvio que a polícia 1603 

não ia lá... é::: assim sem o Ministério Público 1604 

Federal, achei que ia ser uma brincadeira, né? Não, 1605 
processaram ela porque ela usou 1606 

((incompreensível)) na verdade o que eles tinham, 1607 

que eu tinha de arma, era uma arma de ar 1608 
comprimido, né? Que eu tinha desde a infância  e... 1609 

ela fez isso dizendo que era uma uma doze e::: 1610 
agora eu vou explicar pra vocês o que ela tentou 1611 

fazer a mais [pra se proteger((incompreensível))] 1612 

Silvia [Tá.] Assim a gente já tá no prazo, um minutinho, 1613 
dois no máximo . 1614 

 ((barulho de chuva muito forte)) 1615 

Jaime Não mas, ((incompreensível)) o áudio que a minha 1616 
advogada mandou que o juiz na verdade, deferiu, 1617 

né? Explicar pra vocês como a Lei Maria da Penha 1618 
tem o seu lado bom pra proteger, mais ou menos 1619 

óh... ((incompreensível))vou ligar o áudio... óh. 1620 

 ((barulho de chuva muito forte)) 1621 
Advogada de Jaime ((áudio)) O advogado se manifestou por a::: 1622 

manter as medidas protetivas que disse que o senhor 1623 
é agressivo, que fica mandando mensagem pelo 1624 

whats e que ela teme pela segurança dela e pelos 1625 

familiares e blablablablablá . [Ele pediu pra 1626 
prorrogar as medidas protetivas...] 1627 

Silvia [Mas o que que é isso?] 1628 

Jaime Ela pediu pra prorrogar a medida protetiva... 1629 
Silvia Mas quem que tá falando?  1630 

Jaime Minha advogada. ((desliga o áudio)) 1631 
Silvia O advogado? 1632 

Jaime Daí o que que acontece? A LMP ela denuncia esses 1633 

lados e tem acho que prorrogação por mais 1634 
sessent::: noventa dias, certo? Olha o que o juiz 1635 

disse. 1636 
 ((Jaime liga novamente o áudio)) 1637 

Advogada de Jaime ((áudio)) ((incompreensível)) O MP manifestou 1638 

e o juiz tendo em vista que não tem provas no 1639 
processo realmente, né? De que tu tá ameaçando ela 1640 

e de que ainda continuará mandando mensagem 1641 

ameaçando e tal ah:: indeferiu o pedido dela, né, de 1642 
prorrogação ali das medidas protetivas e:: extinguiu 1643 
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o processo sem resolução do ... ((Jaime desliga o 1644 

áudio)) 1645 

Jaime É isso aí. Extinguiu o processo, porque assim oh, ela 1646 
inventou uma coisa que lógico que 1647 

((incompreensível))[eu não entendi também...] 1648 

 ((celular tocando)) 1649 
Roberto [Quando se faz um registro] de boletim de 1650 

ocorrência ((incompreensível)) o que for, tá, tu vai 1651 
lá e é lógico que tu vai ter que... é... futuramente 1652 

quando isso vir à tona, tá, é::: provar o que tá lá... 1653 

judicialmente. Então, se ela te acusa disso daquilo, 1654 
aí em algum momento tu vai... as cartas vão ter que 1655 

ser jogadas na mesa, daí.. não é só a tua situação é 1656 

em qualquer situação que aconteça. 1657 
Jaime Por isso que eu digo, imagina se a justiça acatou e 1658 

em 48 horas eles me mandaram esse negócio e eu 1659 
tinha que apresentar naquele negócio lá não (sei) 1660 

aonde, perto da da...  1661 

Roberto Na SEMUDES ali. 1662 
Jaime Exa:::to. Bem certinho, foi bem rápido, a hora que 1663 

eu vi... só que eu não sabia o que tava acontecendo. 1664 
Entendeu? Enquanto isso... 1665 

Roberto Você não foi chamado na delegacia pra depor? 1666 

Jaime Exato, nada. Imagina que eu tivesse sido preso.  Hã? 1667 
Eu ia perguntar por quê? ((incompreensível)) Isso 1668 

foi lá em junho, olha quando que eu fui 1669 

((incompreensível)) 1670 
Roberto Quanto tempo, né, demorou... 1671 

Jaime ((riso)) Tem seu lado bom e seu lado ruim 1672 
((incompreensível)) relatado bem certinho isso aí. 1673 

Eu tive de frente com a juíza. Eu tive... 1674 

Roberto Juiz? 1675 
Jaime Não, ela era juíza. Que foi depois...é::: a::: 1676 

Roberto Mas foi o Dr. ((nome do juiz)) que deu o parecer ali. 1677 
Jaime Não, isso sim, mas eu tive de frente com a juíza 1678 

((incompreensível)) porque antes do processo tinha 1679 

criança no meio, e ela tava defendendo pelo motivo 1680 
da criança, era uma juíza, daí. Estatuto não sei o que 1681 

da criança. É uma mulher . Ela começou faz quanto 1682 

tempo que tu não vê teu filho? Daí eu <Quatro> 1683 
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meses. Aí ela falou agora eu vejo que a justiça 1684 

((incompreensível)) ((ruídos)).  1685 

Roberto Tá certo . 1686 
 ((todos se movimentam para sair))  1687 

Jaime Eu tenho que assinar isso aqui ((se referindo à lista 1688 

de presença)) 1689 
Silvia Então... Até daqui a quinze dias ... hã::: será que vai 1690 

ter feriado? Vai, né? 1691 
Roberto Oi? Não. Vai ter feriado. 1692 

Roberto Vai. Dia 02. 1693 

Silvia Daí vai ter que passar pra quarta seguinte, tá 1694 
Gean ((incompreensível)) 1695 

Silvia Vai ser 19. 1696 

 ((conversas sobrepostas)) 1697 
 ((alguns se dirigem para o café, outros vão embora)) 1698 

 ((Jaime inicia/continua conversa sobre seu caso com 1699 
outras pessoas que tomam café)) 1700 

Gean Declaração. Tem ((incompreensível)) 1701 

Roberto Tem. Acho que a Silvia tem pronto já. 1702 
Ivana O que que ele quer? 1703 

Roberto Declaração. 1704 
Jaime Esse aqui é um final de semana normal ó. As 1705 

pessoas mandam pra mim esses vídeos, óH ((mostra 1706 

vídeo de seu filho no celular)) 1707 
Alexandre O negócio do vale transporte já entra automático, 1708 

né? ((pergunta para Roberto)) 1709 

Vanessa É o teu filho? 1710 
Jaime É o meu filho. Só que quem tá brincando com ele? 1711 

É o meu ex-sogro. ((mostra o vídeo no celular)) 1712 
Olha o tamanho que o meu filho tá em quatro 1713 

meses. Tem como voltar isso pra trás agora? 1714 

((incompreensível))  1715 
Alexandre Tá grandinho, né, cara? 1716 

Jaime Ta grande. 1717 
Vanessa Que idade que ele tem agora? 1718 

Jaime Dois anos e seis. 1719 

 ((ruídos)) 1720 
Jaime E a minha mãe vai, óh aqui óh ((incompreensível)) 1721 

((mostra vídeo no celular)) 1722 

Vanessa Mas tás podendo ver ele ainda, não? 1723 
Jaime Não ((toca áudio)) 1724 
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Vanessa Mas agora com essa decisão tu vais poder ver, não? 1725 

Jaime Aí assim óh, até sexta... já tá em três semanas que o 1726 

advogado já pediu a liberação e toda vez que ele 1727 
pede liberação ela inventa alguma coisa. E dessa 1728 

vez ela num teve mais... ela recebeu intimação. Só 1729 

que daí sexta-feira eu fui pegar ele ela não deixou. 1730 
Daí agora ela foi pra Curitiba. Daí eu vi com o 1731 

advogado não, com o rapaz... 1732 
Vanessa Levou o menino? 1733 

Jaime Ela foi e levou. Aí o advogado assim, “você tá com 1734 

o mandato aí?” “tô, claro que eu tô, tô aqui na frente 1735 
da casa dela com a minha mãe.” “Ela não tá aí?” 1736 

“Não, ela foi pra Curitiba.” “Tem um negócio que 1737 

tu fazer, mas vai ser dolorido” ele falou. “A gente 1738 
pode dar uma busca e apreensão no teu filho, só que 1739 

daí...” 1740 
Vanessa É. pra criança isso é bem traumático. 1741 

Jaime É::: daí pensei não, não vou fazer isso, mas eu 1742 

poderia, eles iriam até onde ela tivesse, né e::: 1743 
apreendia,né? Ela merece, mas ele não... Mas já é a 1744 

terceira semana que ela viaja já. Ela recebeu a 1745 
intimação já. Ela não deixou ver dia dos pais, ela 1746 

não deixou ver dia das crianças, não deixou ver 1747 

nada. Nada .  1748 
Roberto Tu não viu ainda? 1749 

Gean Tchau. Até a próxima. 1750 

Silvia Tchau tchau. 1751 
Jaime Nada, só por alguns amigos que mandam os vídeos 1752 

que ela posta assim e coisa. 1753 
Roberto E agora? 1754 

Jaime Agora... Não. Eu já poderia ter visto, eu já tenho a 1755 

intimação ((incompreensível)). Só que ela viaja, né? 1756 
Vanessa É o que ele disse, né, foi buscar o menino ela viajou 1757 

pra Curitiba. 1758 
Roberto Tem que intimar? 1759 

Jaime Não. Ela já foi intimada. Ela já foi intimada. 1760 

Roberto Assim, ó. A lei Maria da Penha, né, qual é o 1761 
objetivo, é de fortalecer a lei, né. É lógico que 1762 

qualquer lei qualquer pessoa pode ir lá e usar em 1763 

benefício dela, seja:: seja:: seja no direito ou não. 1764 
Então assim, vocês percebem que muitos (alunos) 1765 
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aqui têm uma situação bem bem delicada, que 1766 

realmente [precisa] do amparo da lei pra poder...  1767 

Jaime [Oh] 1768 
Roberto pra questão de se manter viva, cara, porque tem 1769 

muita mulher que morre. Pode não ser o teu caso, 1770 

como tu tá colocando aqui e tal...  1771 
Vanessa É o que eu tava comentando com ele, é uma 1772 

exceção , a massa não é assim.  1773 
Jaime Exatamente. 1774 

Roberto Há exceções. Sem dúvida nenhuma. Mas eu aposto, 1775 

cara, aposto que se fosse, né... não a tua situação, 1776 
não fosse de uma companheira a situação, a tua mãe  1777 

que sofresse violência do teu padrasto, por exemplo, 1778 

e trouxesse pra casa abrigo você ia achar a lei 1779 
maravilhosa. A tua mãe foi rápido, ela conseguiu a 1780 

medida preventiva de 48h, entendeu? Tipo ah, vai 1781 
que ela sofra realmente uma ameaça e morre, [sabe 1782 

que acontece todo dia.] 1783 

Jaime [Mas é o que eu digo], usando a verdade , né? 1784 
Usando a verdade. 1785 

Roberto Sim. Justamente, né. Usando o que aconteceu. 1786 
Alexandre Só um exemplo, a:: mais ou menos acho que nessa 1787 

hora que eles tão noticiando, na Bandeirantes e na 1788 

Record, qualquer uma dessas emissoras que botar 1789 
agora, é difícil o dia que não passa três quatro casos 1790 

assim, [ex-marido ] 1791 

Joana [É verdade.] 1792 
Alexandre ou até o marido atual as vezes por violência de de:: 1793 

tirar a vida da própria esposa. Isso aí é 1794 
((incompreensível)). Isso aí é uma coisa olha, eu 1795 

já... às vezes ligo a televisão um pouquinho, dou 1796 

uma olhada assim já... eu já pego e desligo, cara. 1797 
 ((conversas sobrepostas)) 1798 

Jaime Vocês lembram aquele cara que veio fotografar 1799 
((incompreensível))? 1800 

Roberto Não. 1801 

Jaime ((incompreensível)) ele pega o ônibus junto comigo. 1802 
Aquele dia que ele veio aí depois ele me mandou 1803 

Whatsapp, “não acredito que tu tava lá que que a 1804 

((nome da ex-esposa)) fez pra ti ?” 1805 
Roberto Oi? 1806 



452 

 

Jaime Aquele rapaz que veio fotografar. [Ele falou “o que 1807 

que a ((nome da ex-esposa)) fez pra ti?”] 1808 

Roberto [Ah tá. Ele conhecia?] 1809 
Vanessa É. Tu comentaste lá, no mesmo dia, né? 1810 

Jaime Aham, ele falou “o que que essa guria fez pra ti? Eu 1811 

conheço ela exatamente.” Eu falei “oh fica de boa 1812 
que tudo vai ser resolvido. ((incompreensível)) Mas 1813 

cara tu sabe que eu não sou assim” “Claro que não, 1814 
eu sei que não”, mas aí que eu fiquei assim, sabe. 1815 

Meu, eu gastei com o advogado. Olha só. Em quatro 1816 

meses eu gastei 26 mil reais. O primeiro advogado 1817 
eles compraram. Eles compraram meu advogado, 1818 

cara (riso). Meu advogado era o ((nome do 1819 

advogado)), eles::: compraram ele daí eu vi que não 1820 
saía nada, sabe? Porque poxa, o processo de 1821 

separação foi aquele:: consensual, né, que um vai lá 1822 
e senta lá... daí dois meses e pouco e daí eu fui lá 1823 

consultar o juiz já tinha despachado e tinha assinado 1824 

tudo certinho e nada e nada e nada, eles deram pra 1825 
trás no processo. Voltaram. Ela:: não aceitou a 1826 

separação. Daí eu que diabos ((incompreensível)), 1827 
não que ela vai agora... “eu não posso mais advogar 1828 

por tu e, vou fazer uma procuração pra tu falar com 1829 

outro advogado”, mas qual é, que tá acontecendo, 1830 
querido? ... a gente fez tudo certinho, “não eu não 1831 

posso mais”... daí fui descobrindo as coisas. Meu, o 1832 

dia que tentaram me matar mesmo, meu... daí eu fui 1833 
fazer [boletim de... (riso)] 1834 

Roberto [Mas a verdade veio à tona.] 1835 
Jaime Não, agora sim, só que esse é o problema, entende? 1836 

O que eu passei eu passei quietinho na minha até 1837 

passar, só que assim agora se ela for saber as 1838 
consequências, meu filho já tá maior, já tá sabendo 1839 

tudo, é isso que eu fico pensando, os meus parentes, 1840 
pô, até a mãe  dela falou pra mim esse final de 1841 

semana “tu não tem que ter dó dela  1842 

((incompreensível)) não é assim que trata as 1843 
pessoas”... 1844 

Roberto Mas a melhor coisa, a melhor questão assim ainda 1845 

quando tem um filho em comum é mediar assim os 1846 
conflitos.  1847 
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Jaime É exatamente isso. 1848 

Roberto Então assim tem um serviço de mediação no núcleo 1849 

de prática jurídica aqui da ((nome da universidade 1850 
local)), assim, só que ambos têm que querer. Se não 1851 

quiser... 1852 

Jaime Foi marcada a audiência com ela pro dia 7/02/2017.  1853 
Roberto Pois é, e até lá?  1854 

 ((ruídos)) 1855 
Vanessa É, alguém vai ter que agir com muita cautela. É, 1856 

mas até lá alguém, né, pro bem da criança vai ter 1857 

que agir com cautela, com <paciência> 1858 
Jaime Eu, né? 1859 

Alexandre Mas é isso aí, né. Até a próxima. 1860 

Vanessa Até. 1861 
 ((conversas sobrepostas )) 1862 

 ((todos saem da sala)) 1863 

  1864 
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ANEXO H - SESSÃO 03 
Duração: 86min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Vanessa; 
Joana; 
Ilma; 
Gean; 

Alexandre; 
César; 
Silvia; 

Roberto; 
Edson 

 
Contextualização: Estão na sala conversando Roberto, Silvia, Joana e 
Vanessa. Ilma entra e cumprimenta a todos. Em seguida, os 
participantes vão entrando também. Estão todos conversando 
paralelamente. 

 1 
 2 

 3 
Silvia Acho que a gente começa então, né? Com quem tá 4 

aqui. 5 

Roberto  Então ((pausa longa)) Então, gente, assim... é::: eu 6 
achei relevante... eu tava,  conversando sobre essa 7 

metodologia de trabalho com o grupo e::: o objetivo 8 
que seja um espaço, né? realmente que a gente 9 

sempre... é:: não faça sempre a mesma coisa, então 10 

tipo ah tem dia que a gente faz um trabalhinho, com 11 
(subgrupo), tem outro dia que a gente faz uma roda 12 

de conversa, outro dia a gente assiste um vídeo, né? 13 

e:: recentemente foi publicado um documentário 14 
pela ONU, tá?... é:: a ONU é a Organização das 15 

Nações Unidas, né? E esse documentário inteiro tem 16 
51 minutos e eu, eu baixei uns videozinhos, né? Que 17 

são partes do documentário, pra gente tá assistindo 18 

aqui, depois fazer uma uma conversa, mas antes da 19 
gente, é::: entrar nessa dinâmica... 20 

 ((barulho de cadeira sendo arrastada)) 21 
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Roberto  conversar um pouco a respeito disso, vamos se 22 

apresentar porque acho que tem gente nova. 23 

Silvia °Pode ser° 24 
Roberto  Pra todo mundo se conhecer, saber o nome, né? E 25 

tal. Então, pra quem não me conhece eu sou 26 

Roberto, sou assistente social. Trabalho aqui com 27 
essa questão, né? dos grupos já faz algum tempo. 28 

Silvia  Eu sou Silvia, eu sou psicóloga, trabalho também há 29 
algum tempo com grupos e também queria lembrar 30 

que a gente tem aqui no CREAS um grupo de 31 

mulheres que acontece às terças-feiras, sempre de 32 
quinze em quinze dias, igual o grupo de homens, é 33 

sempre na mesma semana que tem o grupo de 34 

homens, as mulheres estão convidadas, se vocês 35 
quiserem estender o convite à <companheira>, 36 

<filha>, é:: <parente>... <amiga>, tá? Quem se se... 37 
que... que perceba que de repente precisa de um 38 

espaço pra falar, meio que parecido com, meio... 39 

meio não, bem ((corrigindo-se)) parecido com esse 40 
grupo, né? Trabalhando questão de gênero também, 41 

então... que vocês possam estender esse convite para 42 
elas participarem, tá bom? 43 

César Meu nome é César, sou aposentado, 66 anos, 44 

primeira vez que tô vindo aqui, tá? Então também é 45 
novidade, tá. Pretendo... aprender alguma coisa e 46 

levar o que tem de melhor pro meu benefício, tá? 47 

Roberto Seja bem-vindo. 48 
Vanessa Bem-vindo 49 

César Obrigado, tá? 50 
Alexandre Meu nome é Alexandre, né? Já tô participando uns 51 

dois meses, mais ou menos. Tô gostando, tá sendo... 52 

de muita importância, né? ... Tô me sentindo bem 53 
mais, mais tranquilo. Tô gostando mesmo, né? 54 

Roberto Que bom. 55 
Gean Meu nome é Gean. É a quinta vez. 56 

Ilma Meu nome é Ilma, eu sou psicóloga aqui também, 57 

trabalho aqui com o Roberto e com a Silvia. 58 
Joana Meu nome é Joana, sou estudante de psicologia, tô 59 

acompanhando o grupo, fazendo algumas 60 

entrevistas antes e ((incompreensível))... 61 
Roberto Desde o início do ano, né, Joana? 62 
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Joana Des... 63 

Roberto [Desde o ano passado.] 64 

Joana [Desde o ano passado], já faz um ano e meio que tô 65 
aqui. 66 

Vanessa Meu nome é Vanessa, eu sou pesquisadora da 67 

UFSC e tô aqui há uns três meses também, é... 68 
pesquisando a dimensão des, da conversa, da 69 

linguagem é::: aqui do grupo também. 70 
Edson Edson e:: eu tô segundo encontro. 71 

Joana Uhum... 72 

Roberto  Então, como a gente já tá um pouco atrasado, né? 73 
Porque o grupo começa às três horas, né? A gente 74 

vai dá... vai assistir aos vídeos aqui e depois a gente 75 

vai fazer uma roda de conversa a respeito desses 76 
vídeos aqui, né? Então... 77 

Silvia É de uma campanha, né? 78 
Roberto É. 79 

Silvia É uma campanha mundial, na verdade. 80 

Roberto  É uma campanha mundial. 81 
Silvia Sobre... sobre igualdade de gênero. 82 

Roberto É, falando questões que fazem parte... alguns vai... 83 
vai ter mais a ver com a vida da gente, outros nem 84 

tanto e a gente vai extrair o que a gente vai... acho 85 

que... 86 
 ((exibição de vídeo / localização na gravação do 87 

áudio: 0:16:52 – 0:42:48)) 88 

Roberto Não faço ideia, acho que esse é o último... ((0:42:48 89 
– pausa o vídeo e olha no relógio)) 90 

Silvia ((incompreensível)) 91 
Roberto Falta quinze pras quatro já. 92 

 ((barulho de cadeira sendo arrastada)) 93 

Silvia É... hum... traz uma nova forma de pensar as coisas, 94 
né? Como que é esse lugar do homem e da mulher? 95 

((barulho de cadeira sendo arrastada)) Tem algum 96 
comentário sobre... sobre o vídeo? Algo que 97 

chamou a atenção? 98 

César Acho o seguinte... em primeiro lugar o sistema de 99 
educação, tá? Segundo que parte da própria família, 100 

da estrutura da família... a própria... a própria 101 

família, o chefe da família, ele cria o machismo. 102 
Então, tá?... enquanto não mudar a educação, não 103 
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mudar a cabeça da... do cara que é o cabeça da 104 

família, não adianta. Não mostrou aí? “Você tem 105 

que ser homem”, “Você não pode chorar”, “Não 106 
pode fazer aquilo”. Isso em 90% dos lar hoje em dia 107 

acontece a mesma coisa... tá? Ah:::: tá, a criança 108 

pequena chega lá, ela quer ajudar a vó a secar a 109 
louça alguma coisa, “não, isso é coisa de menina, 110 

isso não é coisa de rapaz”... tá tá... a gente tá 111 
criando dentro da própria casa a gente tá criando 112 

isso aí, tá? Infelizmente é assim, tá? Eu graças a 113 

Deus não tenho nenhum, no meu caso, eu faço tudo, 114 
só não sei passar roupa, mas o resto faço tudo, tá? 115 

Então, mas é isso o que acontece. E quanto menos a 116 

pessoa é instruída, mais ela cria o machismo, tá? 117 
Pessoa com menos menos cultura, ele cria o 118 

machista mesmo “não, tem que ser, tem que ser 119 
macho” ((imitando a fala de alguém)), ele tem que... 120 

o cara tem que enfrentar tudo”. Ele não pode levar 121 

um desaforo pra casa, ele não pode virar as costas 122 
pra uma provocação, ele tem que reagir... 123 

Silvia Uhum... 124 
César e automaticamente isso depois é descontado nas 125 

mulheres e acha que isso é normal fazer. Essa é a 126 

minha opinião, tá? Opinião de um leigo, tá? 127 
Alexandre Até lembrei do tempo que era moleque, que ia na 128 

aula, às vezes brigava com outros guri, né? E no... 129 

em roda ali, os próprios irmão, mais velhos e os 130 
colegas de de classe, né? Gritando, fazendo torcida 131 

“ah, não pode chorar, se é homem não pode chorar”, 132 
né? E às vezes a gente queria, né?...  133 

((incompreensível)) como a gente diz “não, eu sou 134 

homem”, e a gente era molequinho, né? Ih, mas 135 
olha... de...de... de levar unhada no rosto assim de 136 

perder pele do rosto, né? E não dá o gosto de chorar, 137 
né? “Não, eu sou homem, né?” isso ali: mas já é... 138 

isso já é de muitos anos, né, e... se referindo ali aos, 139 

aos trabalhos... aí eu tava pensando assim, meu 140 
deus, nessa ideia então eu tô perdido, né, porque... 141 

porque eu já há um bom tempo eu lavo a minha 142 

roupa, eu passo a minha roupa, eu... até a louça se 143 
eu sujar eu pego e limpo e... e... eu uso e boto 144 



459 

 

limpinha lá de novo, eu tenho isso comigo,né? de 145 

ser organizado assim, né? eu e:: eu não tenho 146 

vergonha de pegar um balde e passar pano na casa, 147 
eu estendo roupa lá fora, eu faço de tudo, toda vida 148 

fiz, né, e daí quando os moleque nasceram, os guri 149 

nasceram, pequeninho, é:: da noite que eu tava de 150 
folga, que eu trabalhava noite sim, noite não de 151 

segurança, né? na noite que eu tava de folga, o que 152 
que eu fazia às vezes tardão da noite?, Daí:  sobrava 153 

roupa das criança tudo, daí eu lavava, estendia tudo 154 

assim na varanda, né, e toda vida gostei de fazer 155 
isso, né? pra ajudar né? não quer dizer que o cara 156 

vai deixar de, “ah porque”, né? nada a ver eu fazia 157 

isso com tanto amor, né? Que... né? pra ajudar ela 158 
e... e eu acho até que é prazeroso pro pai, né?… de 159 

tá ali, né? fazendo as coisinhas, arrumando as 160 
roupinhas dos filhos, né? é uma coisa que eu me 161 

sentia tão bem fazendo, né? E... graças a Deus,  eu 162 

acho que isso aí é uma ideia tão né... ultrapassada 163 
assim, né? cara... num é... eu acho até, pelo 164 

contrário, porque... o cara ajudar a família, a família 165 
ser unida, né? um vai fazendo uma coisa, outro vai 166 

fazendo outra, é uma coisa bonita numa família,né? 167 

não é porque o cara é homem, é masculino, que 168 
vai... que num vai querer fazer os trabalhinhos 169 

assim, eu acho até sem nem muita importância e... é 170 

uma família unida, né? num vai desmoralizar o cara 171 
ou o cara vai deixar de ser homem por causa de... 172 

nada a ver, né? , isso aí é... 173 
Roberto ((incompreensível)) aí tu citou dois eventos, tu 174 

contou da tua infância que você era cobrado pra 175 

corresponder ao padrão, né? de não chorar, mesmo 176 
apanhando, de não demonstrar fraqueza, né, e agora 177 

na vida adulta você conseguiu meio que reverter e 178 
[mostrar que, né,] tem o outro lado, né? 179 

Alexandre [É verdade.] 180 

Roberto É... e os dados ali, né, que mostraram alguns dados, 181 
né, que os homens são as várias vítimas no trânsito, 182 

na questão da droga, na questão dos assassinatos e 183 

também na questão do suicídio, né, quatro vezes 184 
mais e cada dez, oito homens se suicidam, né, já 185 
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falei isso aqui uma vez, né, e como que isso tá forte 186 

ainda, né, como... como é que é seu nome? ((pra 187 

César)) 188 
César César. 189 

Roberto Seu César colocou, né, como que isso tá ainda 190 

presente dentro... pode ser que a gente 191 
individualmente tenha de repente um 192 

comportamento, né, relacionado é::: a::: ao ambiente 193 
doméstico de... de limpeza da casa, de afazeres 194 

domésticos, né, da educação dos filhos, né, e tal, 195 

diferente, mas a estrutura da sociedade ainda hoje tá 196 
muito condicionada a esse processo, né, machista, 197 

né, que é é uma coisa que tá que tá estruturado, né... 198 

César Deixa eu só colocar uma coisa. Hoje em dia, o casal 199 
casa... a maioria dos homens, se não nasceu filho 200 

homem ele vai tentando tentando tentando porque 201 
ele tem que ter um filho homem, porque ele tem que 202 

ser... (aquela coisa). Qual é a maior demonstração 203 

de machismo é essa? Hoje em dia o casal normal é 204 
ter dois filho. Eu conheço uma montoeira de amigo. 205 

Até tenho um genro meu. Tá? Eu tive que pegar 206 
bronca, “A minha filha não pode mais ter filho, teve 207 

segunda filha e deu. Acabou. Se quiser ficar com ela 208 

fica, senão acabou”, “Não, mas tem que nascer um 209 
filho homem.” “Que que tem que nascer?” ... “Não 210 

tem que nascer nada.”. Esse negócio de preservar a 211 

família... isso... não, eu disse pra ele “se quiser, 212 
acaba o casamento aí mesmo, vai ser duas filhas e 213 

deu.” 214 
Roberto Sabe que você tá falando, [seu César...] 215 

César [Daí que ela] fez a laqueadura e... Tá? 216 

Roberto O Código civil... o Código Civil mudou 217 
recentemente... tinha, tinha há pouco tempo atrás, 218 

quando a mulher casasse, é::: no civil, 219 
obrigatoriamente ela tinha que pegar o nome do 220 

marido, no Código Civil antigo, agora, agora no 221 

Código Civil de...de 2010, não me recordo, mas faz 222 
pouco tempo que mudou, agora a mulher pode optar 223 

em...em pegar o nome do marido ou não, né... então 224 

isso negócio aí de... e aí quando o filho nasce, tá, ele 225 
pode pegar o sobrenome do pai, da mãe, ou do pai e 226 



461 

 

da mãe, ou só da mãe ou só do pai, então não tem 227 

mais aquela coisa de pegar o sobrenome do pai, né... 228 

Alexandre Não é obrigatório. 229 
 ((conversas sobrepostas)) 230 

Roberto E isso assim, né, é... em geral, as pessoas não 231 

compreenderam ainda porque continua ((se move na 232 
cadeira, gesticula com as mãos para frente)) 233 

acreditando que pra <se manter>, é?, a linhagem, 234 
né, da família, tem que ter o filho [macho, né, 235 

então...] 236 

César [homem.] 237 
Roberto Só fica por [entender isso...] 238 

César [Não sei se...] Não sei se é porque tive duas filha, 239 

por causa disso, tá?, óh, nasceram duas filhas, a 240 
mulher quis tentar, “óh Não. Deu. Acabou, duas 241 

menina e deu. Pra que de tentar?” Pra que judiar da 242 
mulher ter três, quatro filho? 243 

Edson Ôh, Roberto, você comentou de trocou 244 

recentemente, eu casei em 99. Quando eu casei, a 245 
própria escrivã do cartório perguntou pra minha 246 

esposa, “você quer continuar com o sobrenome de 247 
solteira ou você vai pegar o sobrenome dele?” Em 248 

99 isso. Lá já tinha... isso eu lembro quando a gente 249 

foi assinar... os documentos aqui do cartório aqui 250 
no, no ((nome do cartório)), na:: rua ((nome da 251 

rua)), aí ela perguntou, né, “você quer continuar ou 252 

você quer, né...” ali ela já... 253 
Roberto Então talvez não foi tão recente, mas eu sei que... 254 

Edson É, mudou assim, né, eu lembro porque... 255 
Roberto Eu não lembro quando é que foi. 256 

Edson Sim eu sei, mas eu digo isso porque é uma coisa 257 

mais, né... e tava em aberto, né, ela deixou livre, né, 258 
a escolha, “você quer continuar com o teu 259 

sobrenome de solteira ou você quer pegar”... Daí 260 
ficou livre, né... não foi obrigado, então ali já teve 261 

uma... e outra também em relação ao casamento, a 262 

família, sempre tem que ter um alicerce, tá? o 263 
alicerce, a cabeça sempre tem que ter, isso... 264 

indiferente se né, se é uma mulher ou o homem, né, 265 

se uma cabeça diz que “oh, vocês tem que ir lá e...” 266 
né, lógico, eu não vou dizer que... né, agora e se... 267 
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uma pessoa que:: disser que, eu vou te dizer uma 268 

coisa e ela vai dizer outra, já se difere... então quer 269 

dizer que sempre tem que ter a concordância, né, e 270 
tem sempre que ter um alicerce. 271 

Roberto Um alicerce pode ser duas cabeça dentro de uma 272 

cabeça só? ((rindo)) 273 
Alexandre ((risos)) 274 

Ilma É, o alicerce poderia ser o homem e a mulher? 275 
César [O casal?] 276 

Ilma [O que que] o senhor acha?  O casal poderia ser o 277 

alicerce [ou tem que ser uma pessoa só?] ((para 278 
Edson)) 279 

Gean [é:: ou... ou... ((incompreensível))] 280 

Edson [Eu digo que... a minha opinião...] é::: a::: se eu é:: 281 
abrir pra vocês, vocês vão me criticar, mas 282 

biblicamente, o homem sempre foi a cabeça do 283 
outro. 284 

Alexandre Isso aí eu já [não posso...] 285 

Gean [((incompreensível))] 286 
Edson [então quer dizer que, a partir então], quer dizer 287 

que:: a sociedade em si, lá na bíblia, desculpa a 288 
sinceridade, eu sou evangélico, eu leio muito a 289 

bíblia, tá? então a::: então quer dizer que a 290 

sociedade hoje, o mundo atual hoje, a bíblia é 291 

sucata. Assim eu tô entendendo, tá? Se <nós 292 

olharmos, lá na bíblia, a palavra de Deus>, ela diz: 293 

“mulher seria... sacerdote do homem”, “O homem... 294 
é o cabeça do lar”. 295 

Roberto A gente vai poder fazer de repente um grupo pra 296 

discutir é:: só essa questão religiosa, né? É, tu 297 
queria falar também? ((para Gean)) É... tava falando 298 

do ((incompreensível))? 299 

Gean Ele falou “O homem se é cabeça”, né? 300 
Roberto Aham. 301 

Gean Mas tem os dois lados, né? Às vezes a mulher tem... 302 
né? A mulher também [pode ser a cabeça 303 

((incompreensível))] 304 

Edson [Não é querer ser machista] e dizer que é:: o 305 
machismo é:: vai predominar, mas 306 

[((incompreensível)) eu...] 307 
Gean [((incompreensível)) a pessoa, né?] 308 
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Alexandre [Eu no caso tentei] ser cabeça, mas num... na 309 

verdade, não... [não deu certo], né? 310 

Silvia [é:: se a gente...]  311 
Todos e todas ((risos)) 312 

Roberto ((risos)) Vamos lá, vamos falar. 313 

Alexandre Se::... vocês vão entender bem, eu vou simplificar a 314 
coisa, né? Eu sempre segui alguns conselhos lá... do 315 

meu pai e tal... que ele dizia “oh, meu filho, vocês 316 
crescer, vocês vão ter as suas esposas e... pra coisa 317 

ir pra frente tem que ser assim, oh, né, se tão 318 

trabalhando na cidade”, ele disse... “e cada um tem 319 
seu salário, né, recebeu o pagamento, oh, o homem 320 

‘oh tá aqui o meu salário’, a esposa vem aqui ‘tá 321 

aqui o meu salário também’, né, e a gente tem que 322 
sempre combinar as coisas junto, dá prioridade, né, 323 

praquilo que, né, que é de maior necessidade, né, 324 
e::: e sempre mais ou menos assim daí a coisa 325 

anda...” e eu sempre sonhei isso, né, fazer isso né, e 326 

até tentei por muitas vezes, só que... não adianta eu 327 
chegava com o meu salário e a outra parte deixava o 328 

salário todo já (pela), né, já tava tudo hipotecado 329 
digamos assim, né... 330 

Roberto Comprometido. 331 

Alexandre É... era loja da própria fábrica, né, e:: era um monte 332 
de coisa e... >ia indo, né<, e eu tinha mesmo que 333 

contar com aquilo que eu ganhava, né, que o resto já 334 

ficava aí pelas estrada, né?... então era difícil, né... 335 
e... então eu, digamos, pra coisa funcionar tem que 336 

haver uma concordância, né... é, claro que eu 337 
entendi o que ele quis dizer, né, que o homem tem 338 

que ser o cabeça, mas... mas se ele tem uma esposa, 339 

se tem uma família, né, é, duas cabeça pensando 340 
junto e chegando a uma conclusão, né, se torna, né? 341 

a principal cabeça, né... aí a coisa funciona bem, né? 342 
É isso aí. 343 

Vanessa Que nesse caso então o senhor é o cabeça, né, no 344 

caso ter a responsabilidade de arcar com tudo foi 345 
ruim, né? Que... a outra parte não... não contribuiu, 346 

não ajudou, né... 347 

Alexandre É::: que... foi muito difícil, né... graças a Deus hoje 348 
os guri tão grande, tão já... né... moço... mas... foi 349 
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muita batalha assim, muita luta, e::: não que ela não 350 

lutasse também, né, do jeito dela ela lutou também, 351 

mas eu digo assim, se tratando que trabalhar e coisa, 352 
né... que eu chegava até a vim dum trabalho, eu 353 

chegava em casa, tomar um cafezinho e já partia pra 354 

outro, não chegava nem a descansar às vezes. Foi 355 
muita, né? Foi um negócio... mas graças a Deus, deu 356 

de vencer, né? 357 
Roberto Foi desgastante? 358 

Silvia É que o machismo tem isso também, né, o 359 

machismo é::: ele coloca um ideal de homem é::: 360 
que tem que dar conta, né, inclusive, da questão de 361 

suprir materialmente é::: disso que tu viveu de “não 362 

chora, porque você é menino”, né? Tudo isso é um 363 
ideal que aprisiona os homens, então isso que é 364 

importante a gente falar, o machismo ele não 365 
prejudica apenas as mulheres, ele prejudica os 366 

homens, talvez até prejudique muito mais, afetando 367 

a saúde mental, né, inclusive, né, porque se você 368 
não expressa sentimentos, de alguma forma eles vão 369 

vir, vão vir muitas vezes até através de uma doença. 370 
Então, quando se fala em feminismo, não se fala em 371 

mudar os lugares, né? De agora a mulher vai 372 

dominar, mas... e não é o contrário de machismo. É 373 
luta por uma igualdade. Assim, onde os dois possam 374 

fazer escolhas sem tarem presos a um ideal, né? É::: 375 

então o machismo ele prejudica a todos. Quando a 376 
gente fala em feminismo, a gente fala em libertar 377 

inclusive os homens, né... desse, dessa pressão que 378 
é. Não é fácil. É::: você é pressionado se... é::: tanto 379 

que a gente conversou até uma situação onde um 380 

empresário se matou porque a empresa faliu e ele 381 
se:: e matou a família inclusive, ele se sentiu tão 382 

pressionado que aquilo ali era uma responsabilidade 383 
dele, é::: isso foi o machismo. [Ele morreu por 384 

causa do machismo.] 385 

Roberto [Por acreditar que e era cabeça.] 386 
Silvia É:: [ele morreu por causa do machismo.] 387 

Roberto [Ele sozinho era o cabeça, por isso 388 

((incompreensível))] 389 
 ((conversas sobrepostas)) 390 
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César Vê que ((incompreensível)) o ego, né. 391 

Alexandre Talvez se [ele tivesse se abrido, né?] 392 

Silvia [Sim. E aí a gente] tem várias pessoas, várias 393 
instituições... 394 

Alexandre dialogado ((incompreensível)) pelo menos ele não 395 

chegava a essa conclusão, né? 396 
Silvia É. A gente tem várias instituições que pregam o 397 

machismo, de formas que a gente não percebe, 398 
política, a religião, é::: às vezes até a educação, 399 

formal que a gente tem na escola, prega o machismo 400 

de uma forma:: meio... é::: me fugiu a palavra, 401 
quase que uma hipnose, né... [a gente não percebe.] 402 

Roberto [Simbólica, né?...] a gente não percebe... 403 

Silvia Quem são os protagonistas, né? Das religiões, das 404 
políticas? são sempre homens e que não querem 405 

perder esse lugar, mesmo que também não se 406 
percebem, né, porque são instituições machistas, 407 

não são pessoas... é::: e  difícil a gente lutar contra, 408 

né, mas tem que tentar desconstruir um pouco isso, 409 
né, principalmente na educação, os filhos em casa, 410 

como o seu César falou, isso tudo é::: muito forte 411 
dentro da família, né, a família, então, como que a 412 

gente lida com isso na família. Sempre fica, por 413 

exemplo, recebe uma visita e a casa tá bagunçada. E 414 
aí? Vão olhar pra mulher, né? e dizer “Nossa, mas 415 

essa mulher não tá cuidando da casa”. 416 

Participantes  ((riso)) 417 
Silvia Sendo que ali moram várias pessoas. É:: começa... a 418 

gente tem que começar a desconstruir isso e 419 
começar a questionar aquilo que tem pra gente 420 

assim, né, na política, na religião, na educação, na 421 

escola... questionar um pouco porque a gente acaba 422 
aceitando tudo como uma verdade absoluta, né? 423 

Roberto Um deles colocou ali... ”colocar dúvida nas 424 
verdades”, né? 425 

Ilma Isso, isso mesmo. Começar a questionar. 426 

Roberto O que eu entendi disso é que aquilo que é certo é 427 
certo e quem sabe o certo não é tão certo quanto se 428 

pensou o certo, sabe? Daí a gente... algumas coisas 429 

que incomoda a gente... né, eu que sou assistente 430 
social, que trabalho com a questão de gênero, 431 
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assistindo o vídeo todo aqui, sentado ali, tinha 432 

algumas coisas que incomodam, que mexem 433 

comigo, que deve mexer com cada um de vocês 434 
aqui, inclusive com as meninas que estão aqui com 435 

as mulheres que estão aqui, né?... Então, gente. 436 

Falar um pouco sobre isso é falar sobre a gente 437 
mesmo, falar de como a gente tá interagindo diante 438 

desse, desse contexto aí, eu falo que a gente também 439 
tem papel que muitas vezes reforça esse lugar do 440 

homem e da mulher, se não é::: com a atual 441 

companheira, né, às vezes é com os filhos, com os 442 
netos, né, com... enfim, com as pessoas que estão à 443 

nossa volta, né? Eu acho que tem uma luta aí bem... 444 

<bem> extensa ainda pela frente, pra construir um 445 
mundo que seja um pouco mais, mais igual, né, em 446 

que as pessoas consigam ser seres humanos. Vários 447 
dos personagens ali do vídeo... é::: não quer brigar 448 

pra que a mulher seja mulher, que o homem seja 449 

homem. Quer brigar pra que a pessoa consiga se 450 
reconhecer enquanto ser humano, enquanto pessoa, 451 

enquanto gente. E a gente vive de fato num mundo 452 
muito desigual. Os homens são penalizados o tempo 453 

inteiro também, morrem antes, por vários motivos, 454 

por ascendência na sua posição, por poder, né... mas 455 
também ao mesmo tempo resistem à ideia abrir 456 

espaço pra que a mulher também tenha espaço, né? 457 

Olha na política, ((nome da cidade)) tem nenhuma 458 
vereadora mulher, pra mim isso é um absurdo. Tipo 459 

assim, eu não consigo falar pelas mulheres lá na 460 
Câmara dos vereadores. Eu posso levantar a 461 

bandeira pela luta das mulheres, porque eu já 462 

reconheço que a mulher é um ser humano tão capaz 463 
quanto o homem, mas eu não consigo falar por elas, 464 

né, porque eu nunca vou saber como sentir o medo 465 
de ser estuprada na rua depois da dez horas da noite 466 

ou quantos outros motivos que as esposas de vocês, 467 

as filhas, as netas, os... né, tem que... vocês nunca 468 
vão saber o que que é essa percepção, esse olhar, 469 

esse sentimento, essa forma de sentir o mundo, né... 470 

e como que de fato a gente vai conseguir garantir 471 
que essa sociedade aqui que a gente vive tenha, 472 
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tenha lei, tenha política pública, tá, pra garantir o 473 

acesso dessas mulheres se essas mulheres não estão 474 

representadas no espaço do poder dessa sociedade? 475 
Então brigar por um mundo mais igualitário é a 476 

gente poder também pensar sobre isso na hora da 477 

gente escolher os nossos governantes, né, e:: que é 478 
uma situação bem delicada também, né? E essa 479 

questão, né, da religião, eu acho que a gente pode 480 
preparar uma dinâmica de um grupo pra discutir 481 

muito ((incompreensível)) sobre isso, porque as 482 

religiões em si, a igreja católica, a igreja evangélica, 483 
eu acho que elas também dentro das religiões têm 484 

várias facções, né, facções que eu digo que tem 485 

vários grupos que se posicionam de forma diferente. 486 
Eu assisti um documentário formado por um grupo 487 

de:: mulheres da igreja católica que é, é::: “católicas 488 
pelo direito de decidir” e que fala sobre essa questão 489 

da mulher dentro da sociedade, falam como que a 490 

mulher é conduzida pro altar como uma noiva e tal e 491 
eles fazem uma reflexão sobre isso que ali a mulher 492 

que é entregue como um presente pelo... pelo pai 493 
da... o pai da noiva entrega a noiva pro noivo, prum 494 

outro homem, né, e a noiva é o astro da festa e tipo 495 

assim, e é verdade, né, uma coisa que é meio que 496 
simbólica, as mulheres também se cobram por casar 497 

de branco e tudo, e aí tipo, as mulheres que bolaram 498 

esse vídeo, foi um grupo de freiras, católicas, elas 499 
fazem uma crítica, ao casamento, né, e, gente, o 500 

casamento é uma coisa bem simbólica na igreja 501 
católica, muito forte, né. Então, tipo, dentro da 502 

própria igreja católica tem grupos que se 503 

contradizem em relação a essas questões, né, e 504 
assim como também deve ter, eu não conheço muito 505 

bem a igreja evangélica, né, as igrejas evangélicas, 506 
mas também deve ter, olhar de::: sei que as igrejas 507 

evangélicas têm uma trajetória muito::: muito forte 508 

em relação ao combate à dependência química, né? 509 
Podem observar as comunidades terapêuticas, a 510 

maioria são vinculadas às igrejas luteranas e 511 

evangélicas, e a igreja católica nesse sentido não vai 512 
tanto, né? Tem, mas é bem menos... bem menos... 513 
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empenho... e aí acho que a gente também tem que 514 

ponderar quais são os avanços que as religiões 515 

trazem, né, o que que a gente pode tirar de proveito 516 
disso... aqui também, né, nessa discussão, nessa 517 

conversa que a gente tem aqui, né, o objetivo é a 518 

gente poder compartilhar e trocar ideias e:: de 519 
alguma forma melhorar a nossa convivência, no 520 

contexto onde que a gente circule. Então eu acho 521 
que cada um de vocês aqui expõe às vezes uma 522 

ideia e disse “ah, o que eu vou falar o grupo não vai 523 

concordar”, né. “ah, porque...”. Gente, todos nós 524 
somos frágeis, todos nós somos fortes, todos nós é:: 525 

temos capacidades diferentes, porque a gente 526 

também tem conhecimentos... o senhor falou que o 527 
senhor é um leigo, né? O senhor falou “Ah eu” 528 

senhor era um leigo, “não sei o quê”... Gente, 529 
assim... 530 

Ilma Somos todos, né? 531 

Roberto Somos todos leigos, né? Eu dizia que se 532 
compreende a questão do conhecimento... e quem 533 

que é uma pessoa inteligente, quem que não é uma 534 
pessoa inteligente? Um lavrador que ara a terra com 535 

o boi possui uma técnica que eu que tô fazendo 536 

doutorado não possuo, entendeu? Ele é tão 537 
inteligente quanto eu, tá? Então assim, a gente 538 

possui conhecimentos diferentes, né... então, só pra 539 

poder entender que todo mundo que tá aqui tem 540 
sim... 541 

César É capaz, né? 542 
Roberto Justamente, e eu acho que... 543 

Silvia Até porque o que o senhor falou, a gente tá 544 

estudando tanto ((riso)) que a gente não falaria 545 
diferente, a gente falaria assim, da mesma forma. 546 

Ilma Da mesma forma... 547 
Alexandre Mas... biblicamente, explica mesmo assim que na 548 

própria bíblia a... 549 

Edson O homem é o cabeça do lar e a... 550 
 ((conversas sobrepostas)) 551 

Edson “esposa se sujeitai-vos ao vossos maridos”... é bem 552 

bíblico... quer dizer que... como filho... como cristão 553 
e filho de Deus como eu acredito que sou, tá, não 554 
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posso... descartar o que é bíblico, né, que é a palavra 555 

do Pai, não é... eu que tô... [assim como também...] 556 

Vanessa [É interessante...] é interessante também porque tem 557 
a ver com a leitura, né? porque assim... da mesma 558 

forma que diz assim, que “a esposa tem que se 559 

sujeitar ao seu marido e o marido... como a igreja se 560 
sujeitou a [Cristo”, não é isso que diz?] 561 

Edson [Sim. Sim.] 562 
Vanessa “E o marido amai((riso)) as vossas esposas como 563 

Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela”. 564 

Então, existe também uma abertura e uma doação 565 
assim... pelas partes, que não é tão problematizada, 566 

né, no ensinamento... 567 

Silvia De repente o foco. Ficou o [foco maior...] 568 
Vanessa  [Isso], há focalizações sobre o texto bíblico 569 

também, né, diferentes, tanto que dá margem pra 570 
surgir diferentes [correntes, né, por conta disso.] 571 

Roberto [Justamente.] 572 

Vanessa Então, qual é o foco que determinados grupos dão 573 
pra aquele texto, né? Qual é a interpretação que é 574 

dada? 575 
Edson É, a interpretação vai depender de cada um. Cada 576 

um interpreta de uma maneira. 577 

Roberto Eu já entendi situações de violência aqui, eu 578 
trabalho aqui há treze anos, né, tive uma situação de 579 

violência que a mulher tava casada há 35 anos com 580 

o companheiro, <trinta e cinco anos>. Analfabeta, 581 
tá? e assim, todas as vezes que ela foi pruma casa 582 

abrigo que tem pra proteger mulher vítima de 583 
violência, foi toda arrebentada. Foi oito vezes pra 584 

essa casa de abrigo. E sabe qual era a justificativa 585 

dela pra não separar? ((pausa longa)) 586 
Vanessa [Que “até que...”] 587 

Roberto [Ela falou que] “o que Deus uniu o homem não 588 
separa”, tá? Foi o casamento que... essa simbologia 589 

do casamento e do juramento diante do altar, de 590 

Deus, né, no simbolismo da crença dela, ela não 591 
queria. Ela tinha uma resistência dela em relação a 592 

isso, dela e da família, que já não, não, não via ela 593 

separada. Por conta disso ela perdeu a guarda de 594 
duas filhas e tava morrendo, tá? Tava morrendo. 595 
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Tava morrendo ao ponto de ir oito vezes prum 596 

abrigo de mulher, gente. Sempre com boletim de 597 

ocorrência, sempre toda machucada, o rosto 598 
machucado, né... Ah:: e na oitava vez ela separou. 599 

Ela rompeu, né? Mas teve que romper com essa 600 

crença religiosa, eu acho também que Deus não 601 
quer isso, né, gente? Não quer que a pessoa... 602 

((falas sobrepostas)) 603 
Vanessa Toda a questão do que você entende... 604 

Edson Cai o que ela falou agora pouco, né? 605 

Roberto A interpretação. 606 
Edson É e cai também naquilo que ela falou, que o homem, 607 

né, como disse, amai-vos, né. Só que ninguém dá 608 

oportunidade. Amai-vos as vossas esposas. Né, 609 
então é chegar agora e só porque eu sou o homem 610 

aqui e todo mundo abaixa o joelho aqui... 611 
((aumentando a voz)) não. Não é assim. Então, quer 612 

dizer, é aquilo que... é a interpretação do texto que 613 

vai... decidir a coisa, né, então... só que teria que 614 
falar “ah, tô cansado, não vou mais ler”. Aí você vai 615 

lá no outro dia, lê outra coisa. Aí o que ela leu já 616 
esqueceu. 617 

Alexandre De certo ela se prendia muito... 618 

Edson Sim. 619 
Alexandre nos primeiros anos que ela foi feliz com ele, ela 620 

vivia aquele passado, né? O presente tava ruim, mas 621 

ela se prendia naquele passado, de certo? Que trinta 622 
e poucos anos casada, né... de certo os primeiros 623 

anos foi bem... eles foram felizes, e ela se apegava 624 
naquilo que foi bom, né. Bem...  Não sei exatamente 625 

o tempo que foi, né, mas eu acredito que eles... tem 626 

pessoas que é assim, né, que vive de passado, né, 627 
como museu, né. Entende? 628 

Roberto Aquela... 629 
Alexandre E a partir da hora que... 630 

Roberto [Aquele ideal, né?] 631 

Alexandre [que perde, né?] digamos assim, né... 632 
Roberto Aquele ideal, né? ((incompreensível)) 633 

Alexandre o valor e o respeito assim, né? daí não vale mais a 634 

pena, né? 635 
Silvia °Tá chovendo?° 636 
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César Posso ir será? Tá um dia (confuso) lá fora, né? Meu 637 

Deus. Hoje eu tive que trazer o neto junto, meu 638 

Deus, né, deve tá agoniado lá ((riso)). 639 
Participantes ((risos)) 640 

César muito prazer, tá? Oh gostei, tá? ((levanta-se e 641 

cumprimenta Silvia com um aperto de mão)) Muito 642 
prazer, tá? 643 

Roberto Daqui quinze dias? 644 
César Dia vinte e três, né? 645 

Roberto Dia vinte e três tá bom?... O prazer foi nosso. 646 

César Muito prazer, tá? Muito prazer, tá? Já deu pra 647 
aproveitar algumas coisa. ((vai cumprimentando um 648 

a um da sala)) Desculpa hoje tá? Tudo bem, tá? 649 

Alexandre Tchau. Até a próxima. 650 
César Tudo de bom pra senhora,tá? 651 

Ilma Tchau, seu César. Prazer. 652 
César Valeu. Desculpa hoje, tá? É que o guri tá lá. 653 

Participantes  ((risos)) 654 

Roberto Tudo bem. Sem problema... 655 
 ((Silêncio - )) 656 

Roberto Eu acho que essa conversa, realmente... ela é::: 657 
Alexandre Isso aí nós vamos longe... Ohhh... Ihhh com toda 658 

certeza. 659 

 ((conversas sobrepostas)) 660 
Ilma Toda essa questão religiosa é importante a gente 661 

trazer de repente e retomar e conversar de novo 662 

porque é bem importante. 663 
Gean Eu conheço um amigo meu lá... pouco tempo... ele 664 

era de uma religião e o cara... ele era há tempo já lá, 665 
e ele pegou e mudou pra uma outra religião e a 666 

mulher dele... Nossa. 667 

Ilma Não acompanhou? 668 
Gean Não acompanhou e não aceita. Daí tudo começa 669 

((incompreensível)) 670 
Roberto É:: daí ((incompreensível)) 671 

Ilma  É que qual é a função da religião, né? De repente é:: 672 

trazer um crescimento espiritual pra pessoa, mas às 673 
vezes pode ser o inverso, pode afastar as pessoas 674 

das coisas que ela tem, pode trazer de repente um, 675 

um fanatismo que desvirtua o que é pra ser bom, 676 
né? o que era pra ser virtuoso, daí a gente tem que 677 



472 

 

ter um cuidado assim... o que a gente vai absorver 678 

disso. 679 

Alexandre Sei. Isso tem que ser muito bem discutido, né? Ah:: 680 
porque se vai um... um puxa prum lado, um puxa 681 

pro outro, daí a coisa começa a... né...a tendência é 682 

arrebentar, né? Como se diz, né? 683 
Edson É o que eu sempre digo, tem que ter 684 

[concordância...] 685 
Alexandre [Tem que ((incompreensível))] 686 

Edson É a mesma coisa que lá em casa. Ah::: o piá vai lá e 687 

fala com a mulher “Oh, pai...”((imitando o 688 
filho))“Vai lá e pergunta pro teu pai que que ele 689 

acha”. Daí eu vo:: ele vem lá e fala comigo... Digo 690 

“O que que ela disse?” “Ah...” Então. Se ela disse, 691 
eu vou dar pra ela, a razão pra ela. Eu não vou ser 692 

contrário. E vice e versa, né? Porque senão aí::: tem 693 
que apoiar, né, não adianta também agora chegar e 694 

“agora eu, eu vou mandar”, não. Aí:: é aquilo, né? 695 

Roberto Acho que isso que o senhor falou é:: é bem 696 
importante. Como é que é seu nome? 697 

Edson Edson. 698 
Roberto Seu Edson, olha só...((tosse)) é fundamental que 699 

[o::: marido] 700 

Edson [trabalhar em concordância, né?] 701 
Roberto o marido e a esposa tem... 702 

Edson A mesma palavra. 703 

Roberto uma relação de consenso, mesmo não tendo uma 704 
relação de consenso pros filhos... 705 

Edson Sim. 706 
Roberto Porque embora o senhor possa discordar daquilo 707 

que ela orientou seu filho, sua filha a fazer, tá? o 708 

senhor não pode discordar daquilo para o seu filho e 709 
para a sua filha, né? 710 

Edson Claro. 711 
Roberto Então assim, “ah, ela falou isso...”, tudo bem, você 712 

vai obedecer ela e deu. Depois, pode sentar e 713 

conversar só com ela e ponderar qual é a sua 714 
opinião, enfim, né? E tentar construir uma situação 715 

de consenso. Por quê? Porque senão a criança, o 716 

adolescente vai ficar perdido, ele vai ficar jogando, 717 
ou com o pai ou com [a mãe, né?] 718 
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Edson [Sim] 719 

Roberto e isso... Olha, pra quem trabalha com questões 720 

relacionadas a conflitos conjugais, aparece muito 721 
isso, de uma forma muito intensa, né. E::: e assim, 722 

criar, tá? uma relação de consenso,[ponderando o 723 

que o outro coloca.] 724 
Edson [Sim, claro.] Eu tenho, senão que nem você falou, 725 

vai ficar a ver navios, porque o que que vai 726 
acontecer? “Ah, a mãe disse que eu posso fazer 727 

alguma coisa”, “o pai já diz outra”, eu vou fazer o 728 

quê? A criança fica perdida nesse meio aqui... 729 
 ((silêncio – 5 segundos)) 730 

Edson Faço? Ou não faço? 731 

Roberto A gente pode se organizar, né? quem sabe no 732 
próximo grupo ou... tem mais dois grupos esse ano 733 

só? 734 
Silvia Não, acho que tem... mais dois? 735 

Edson [Mais dois.] 736 

Silvia [Mais dois?] 737 
Roberto Ou no próximo... 738 

Edson Ah, falando nisso, é::: ah::: o meu diretor da 739 
empresa,o último é dia 7 que foi marcado, né? Eu 740 

recebi a relação agora. Só que dia 7 eu não posso 741 

me ausentar da empresa. 742 
Roberto Vai ter confraternização lá e você não pode faltar? 743 

Edson Sim. 744 

Roberto <Adivinhei>, né? 745 
Todos e todas ((risos)) 746 

Edson Exatamente. Não, é que assim, não pode... eu 747 
trabalho numa creche, numa ONG, e vai ser festa de 748 

Natal de encerramento das crianças com os pais. 749 

Roberto Ah::: então vai ter bastante gente? 750 
Edson Então assim, durante o dia, né, a nossa festa começa 751 

cinco e meia da tarde, só que até lá a gente tem que 752 
montar o palco, tem que isso, tem que ajudar tudo, 753 

né. [Então pediu, né?]  754 

Silvia [Tah:::] 755 
Edson pra comunicar a vocês que [dia 7]  756 

Silvia [Tah::] 757 

Edson daí nesse dia eu não vou poder tá presente. 758 
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Silvia E aí o a::no que vem a gente não tem a data que vai 759 

começar, a gente vai fazer contato com vocês, daí, 760 

tá? 761 
Roberto Vamos deixar o telefone sempre atualizado, ser por 762 

acaso mudar daí liga aqui e dizer “mudou o telefone 763 

e tal”... pra gente num ficar perdido, né? A priori era 764 
isso, [aí fecha assim] 765 

Joana [Uhum] 766 
Silvia [Uhum] 767 

Roberto Vocês pra contar como é que foi o vídeo, assim, foi 768 

pesado ou não? 769 
Edson Hum. 770 

Alexandre [Não.] 771 

Gean [Não.] 772 
Roberto Muito cansativo? Acho que foi o quê? Uma meia 773 

hora? 774 
Edson Só que eu... só que assim, eu não sei se você 775 

percebeu, eu... é assistir qualquer coisa, seja em 776 

casa, onde estiver >De olho fechado< 777 
 ((risos)) 778 

Edson Eu já não vou... eu já não vou no cinema... óh 779 
quando a minha esposa... quando a minha esposa...  780 

((incompreensível)) 781 

 ((conversas sobrepostas)) 782 
Roberto Não percebi que o senhor já dormiu. ((risos)) 783 

Edson Não não, daí assim, oh é::: os olhos, né. O ouvido 784 

ficou... não, isso, realmente o ouvido ficou. Mas eu 785 
digo, a minha esposa diz “Vamo...” aí já convida o 786 

meu outro filho, “Vamo pro::: cinema? Aí vamo 787 
ligar pra vó pra vó ir junto”.Que minha sogra gosta 788 

dessas coisas,já que  teu pai ela disse “oh não vai”. 789 

Não adinta ((incompreensível)) 790 
Ilma É muito caro pra dormir, né? 791 

Edson Né? Claro. Não, pois eu digo, e outra... eu vou ficar 792 
ali 5 minutos ((incompreensível)) depois já tô 793 

((imitando ele próprio dormindo)) é natural. 794 

((risos)) 795 
 ((risos)) 796 

Edson Eu assim parar pra ficar ali... 797 

Roberto Que bom, né? Mas isso também não é uma coisa tão 798 
ruim viu... porque... significa que o senhor dorme 799 
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fácil, né? Eu já tenho dificuldade pra dormir 800 

((incompreensível)) 801 

Edson E outra coisa. Agora uma coisa é certa... 802 
 ((conversas sobrepostas)) 803 

Edson uma coisa é certa, futebol, ah futebol lógico 804 

((incompreensível)) aí eu consigo... agora ficou, pra 805 
partir pra filme... agora o... bom disso eu tenho 806 

muito canal é::: em casa... é... eu botei justamente 807 
por isso, é... quan... tem documentários, mas daí é 808 

bom é... é... curtinhos, né? Os episódios, [do 809 

Alasca...] 810 
Roberto [Uhum... sei.] 811 

Edson de carros... né? Coisinhas curtas e... ou... de peixe... 812 

incentivar o menino agora também e... né, então... 813 
o... é... curta-metragem que vem agora... se eu 814 

botar... 815 
Roberto Nesse caso era um vídeo só, vocês não perceberam, 816 

mas no vídeo do documentário inteiro, eu não 817 

consegui baixar com som, e tinha que baixar vários 818 
fragmentos do vídeo, daí cada fragmento ele fazia 819 

ligação, daí... puxado né, daí começava outro 820 
vi::deo e tal, daí ficou assim, né...mas eu não 821 

consegui baixar o documentário contínuo. Acho que 822 

são dez documentários pequenos, né, acho que a 823 
gente assistiu só sete ou oito. Faltaram uns dois ou 824 

três... Então é isso, gente. A gente agradece a... 825 

participação de vocês e a gente fica bem feliz que 826 
assim, hoje todo mundo falou, todo mundo, né, se 827 

colocou, o:: objetivo do grupo é esse, né, que cada 828 
um de vocês fale, por mais... absurdo que vocês 829 

acham que é, que vocês tão pensando, sentindo, 830 

percebendo... que vocês falem, e::: Esse grupo aqui 831 
é pra isso, senão não tem sentido. Não é pra Silvia 832 

falar, ou o Roberto, a Ilma, né, ou as meninas aqui 833 
da pesquisa... não. É pra vocês falarem. Tá? Então 834 

obrigado pela contribuição de vocês, a gente tá bem 835 

feliz aí com essa... essa participação de vocês, tá 836 
joia? E vamos comer aquele negócio ali, gente... 837 

 ((risos)) ((os participantes se levantam e se dirigem 838 

ao café)) 839 
 840 
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ANEXO I – SESSÃO 04 
Duração: 95min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Vanessa; 
Beto; 

Alcides; 
Ilma; 
Gean; 
Edson; 
César; 

Alexandre; 
Vicente; 
Roberto. 

 
Contextualização: Cheguei ao CREAS, Roberto e Vicente já estavam na 
sala conversando quando entrei. Roberto arrumava o material que seria 
usado neste encontro enquanto ouvia Vicente. Acabei participando da 
conversa e resolvi ligar o gravador, já que achei a fala de Vicente 
bastante significativa com relação a como a situação financeira se 
concatena com a covivência entre as pessoas sob o mesmo teto. Vicente, 
embora legalmente separado, ainda mora com sua ex-mulher e filhos 
devido ao fato de não ter renda para se manter sozinho. Durante nossa 
conversa, Roberto sai da sala e volta. Em seguida vão chegando os 
participantes e tem início o grupo. 
 
 
 
Silvia Vocês já assinaram a lista? 1 

 ((conversas de fundo inaudíveis)) 2 
Beto Não sei... ((incompreensível))três? 3 

Silvia A gente pode começar, viu? 4 

Roberto Po::de. 5 
Roberto Deixa eu pegar ((incompreensível)) 6 

 ((conversas sobrepostas)) 7 
Roberto Tá escondido aí, rapaz? ((incompreensível)) [tava aí 8 

quietinho, na moita?] ((fala para Edson)) 9 
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Silvia [Beto é o último dia hoje.] A Joice não veio, né, [ela 10 

queria fazer a entrevista, né?] ((para Vanessa)) 11 

Edson [((incompreensível))] 12 
Vanessa A Joice? ... Então, hoje eu acho que vou conversar 13 

com o seu Alexandre e o seu Edson aqui no final. 14 

 ((cadeiras sendo arrastadas)) 15 
Vanessa  Tinha falado semana passada, combinado, assim, 16 

né? vamos ver, de repente só converso com um 17 
deles, daí o outro eu só converso... ((para Silvia)) 18 

Roberto Acho que é legal fazer uma apresentação, né, 19 

Silvia? 20 
Silvia Vamos fazer, tem gente nova, né? Aham, tem... 21 

ahhmm.. meu  nome é Silvia, eu sou psicóloga, 22 

trabalho nesse grupo já há algum tempo, né? E::: 23 
acho que o::: o senhor Alcides começa hoje, né? O 24 

seu César começou a semana... a outra vez, né? Aí 25 
já entendeu um pouquinho qual o objetivo do grupo, 26 

né? É um grupo reflexivo, pra gente trabalhar 27 

questões relacionadas a gênero, feminino e 28 
masculino, e... e outras questões que às vezes 29 

incomoda no dia a dia, né? Trazendo um conflito . 30 
Vanessa Pra cá?  31 

Silvia Pra cá. 32 

Vanessa Pra lá ou pra cá? Meu nome é Vanessa, então, eu 33 
também tenho acompanhado o grupo já algum 34 

tempo, eu sou, na verdade, pesquisadora da UFSC, 35 

né? E:: eu tô fazendo uma pesquisa aqui com o 36 
grupo, pensando em como a conversa e tudo o que a 37 

gente faz aqui pode contribuir pra gente repensar 38 
algumas coisas, sobre gênero, sobre masculino, 39 

feminino. 40 

Beto Meu nome é Beto, sou mecânico e:: essa é minha 41 
12ª palestra, faltei alguns dias aí, mas (vim pra 42 

finalizar aí). 43 
Silvia  Uhum. 44 

Alcides Meu nome é Alcides, sou empresário, micro, né? 45 

Bem pequeninho e morava aqui na ((nome de bairro 46 
da cidade)), tinha um restaurante, ali. Aí agora, eu 47 

fechei ali, mudei pra ((nome de bairro da cidade)). 48 

Daí tô lá. 49 
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Ilma Meu nome é Ilma, eu sou psicóloga, também 50 

trabalho aqui no CREAS com o Roberto e com a 51 

Silvia e o grupo já há algum tempo também.  52 
Gean Meu nome é Gean, é a sexta vez. Palestra . 53 

Edson  Meu nome é Edson e::: (tenho 54 

sempre)((incompreensível)) 55 
César Meu nome é César, é a segunda vez... eu vim 56 

porque:: pra aprender alguma coisa diferente. 57 
Alguma coisa que tire proveito, né?  58 

Alexandre  Meu nome é Alexandre, já tô uns dois mês e pouco 59 

já participando. Tô gostando muito, né? Muito 60 
interessante, né? 61 

Vicente Meu nome é Vicente moro no ((nome de bairro da 62 

cidade)), tô... berando uns 10 anos já, mas...tenho 63 
algumas falta de vez em quando, tem problema 64 

mas... é muito bom... participo já quase uns 10 anos 65 
aqui tudo o que eu colhi daqui foi... pro meu bem... 66 

dá pra... não me atrapalha em nada... cada palavra 67 

que eu escuto aqui eu... observo em casa, né? 68 
Posso... levar pra casa as coisas boa, né? É só isso.  69 

Roberto  Então, meu nome é Roberto, eu sou assistente social 70 
e também trabalho com a questão do grupo de 71 

homens já faz algum tempo, com a Silvia e a Ilma... 72 

e hoje tem, assim, um horário bem apertado porque 73 
a gente vai falar um pouquinho  sobre uma 74 

campanha, né, que tá acontecendo no mundo inteiro 75 

que acontece sempre no mês de novembro. Vamos 76 
falar bem rapidinho sobre a campanha... é::: depois 77 

a gente vai... é:: passar quatro videozinhos, né? Mas 78 
é bem curtinho, menos de um minuto cada um, 79 

vídeos de propagandas que são relacionadas a 80 

campanha  e depois a gente tem uma atividade que é 81 
conversar sobre a questão relacionada ao ciúme, né? 82 

Como que a gente lida com essa situação de ciúme 83 
no dia a dia e pra quem é casado em relação a 84 

esposa , pra quem é solteiro em relação é::: a::: a:: 85 

mãe, a filha a:: até quem sabe, a irmã, né? Pra gente 86 
poder pensar essa relação com outro e também 87 

como que o ciúme também pode ser um:: empecilho 88 

na vida conjugal... então, a gente vai tentar ser breve 89 
nessa primeira parte aqui da apresentação da 90 
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campanha e dos filmes pra depois entrar logo no 91 

propósito do grupo que é discutir a questão do 92 

ciúme. ((a partir daqui alterna a leitura de slides e 93 
fala espontânea)) Então essa campanha na verdade 94 

acontece é... no Brasil acho que desde 91, né? E já 95 

tem um::: um... assim, bastante tempo de existência 96 
no Brasil e sempre entre o dia 20 a:: ou 25 de 97 

novembro até dia 10 de dezembro, né? O objetivo 98 
da campanha é trazer pro debate, pra sociedade, né? 99 

A questão da violência contra a mulher, porque a 100 

violência contra a mulher acontece no mundo 101 
inteiro, então as mulheres morrem mais que os 102 

homens, né? E isso não é só aqui no Brasil, acontece 103 

na China, nos Estados Unidos, na França, né? 104 
Então, não é uma campanha que é feita só no Brasil 105 

não é só em ((nome da cidade)), então ((nome da 106 
cidade)) tem várias ações agora acontecendo em 107 

relação a esse momento e ela marca, ela é marcada 108 

por algumas datas históricas, né? É::: então, desde 109 
91, foi criada, é::: foi criada pelo Centro para 110 

((incompreensível)) Global das Mulheres e 111 
desempenha papel fundamental na violência contra 112 

a mulher no mundo, né? É:::... é realizado do dia 25 113 

de novembro ao dia 10 de dezembro, na verdade 114 
aqui tá 154 países, mas é mais... porque esse dado 115 

foi pegado lá de 2013, né? Então tem aumentado... e 116 

no Brasil ela começa mais cedo por conta do Dia da 117 
Consciência Negra, né? Porque ela pega também 118 

essa data da consciência negra porque os negros 119 
também são discriminados, né? Tava ainda 120 

discutindo hoje de manhã com uma colega minha... 121 

quem tá no presídio? São homens, negros, né? A 122 
maioria deles que tá no presídio no Brasil. Será que 123 

o negro é o::: o mau na história? Fico me 124 
perguntando isso, né? E como isso ainda tá... tá 125 

forte, né... essa questão racial, então no dia 20 de 126 

novembro o Dia Nacional da Consciência Negra e 127 
pensando nisso a questão da mulher, uma mulher 128 

por ser mulher ela é discriminada, 129 

((incompreensível)) a gente já conversou aqui sobre 130 
isso aqui algumas vezes, né? Mas... e uma mulher 131 
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negra ela é mais discriminada ainda, né? Porque ela 132 

é diferente de uma mulher branca, na sociedade, né, 133 

por isso que contempla essa data também, dia 25 de 134 
novembro é::: é o dia internacional >da luta contra a 135 

violência< contra a mulher porque num país, que eu 136 

não lembro qual foi o país, foi na década de setenta, 137 
oitenta até se as meninas lembrarem podem me 138 

corrigir, tá? mulheres... umas mulheres começaram 139 
a trabalhar em uma fábrica, elas questionaram... a 140 

questão de não ter creche e começaram a reivindicar 141 

creche, pros filhos... e o patrão fechou a fábrica e 142 
tacou fogo na creche... >na:: na:: fábrica< e 143 

queimou mais de:::... meu, foi...  centenas de 144 

mulheres e, e, e:: isso repercutiu no mundo inteiro, 145 
né? Porque foi um ato muito:::... muito:: terrorista, 146 

né? Então por conta disto... é::: se lançou essa 147 
campanha também tendo como esse marco o dia 25 148 

de novembro que é um marco histórico, né, pela 149 

morte dessas... dessas mulheres. E no dia 1º de 150 
dezembro, é o dia mundial de luta contra a AIDS, 151 

né? No dia 26 de dezembro tem  é::: tem uma... uma 152 
campanha lançada pelo... até o Adriano Beiras faz 153 

parte, né, do Instituto Papai também é:: e do 154 

Instituto NOOS lançaram é::: um::: uma campanha 155 
dos homens pelo fim da violência contra as 156 

mulheres, então os homens colocam um laço branco 157 

no pulso, né? E... e aí tem um movimento no Brasil 158 
inteiro que é de chamar a atenção dos homens e tem 159 

alguns homens que saem as ruas e tal, fazem 160 
passeata pela... contra a violência contra a mulher e 161 

no dia 10 de dezembro representa o Dia 162 

Internacional dos Direitos Humanos, né? Por que, 163 
é::: é:::... a violência contra a mulher é uma violação 164 

dos direitos humanos  é assim como qualquer outro 165 
é:::: violência que ocorre, né? Então a, a, os direitos 166 

humanos foi... teve uma época que eu trazia os 167 

artigos dos direitos humanos pra discutir aqui no 168 
grupo, é... foi aprovado em 1948 se não me engano. 169 

Vanessa Acho que foi, depois da Guerra, não? 170 

Roberto Oi? É... 171 
Vanessa Acho que foi depois da Guerra, né? 172 
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Roberto  Foi 48 então faz... faz... é... pouco mais de 60 anos, 173 

né? Que foi aprovada e o... o... marco, legal, é... da 174 

Declaração Universal de Direitos Humanos foi o 175 
que possibilitou que o Brasil também tivesse a 176 

consti... a Constituição de 88, tá? É::: o Estatuto da 177 

Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, tá? É 178 
depois a Lei Maria da Penha, então todos eles 179 

trazem a questão da igualdade  entre homem e 180 
mulher, já desde 1948 por isso que ele é um... é 181 

um... digamos é um  elemento importante pra se 182 

poder pensar nessa campanha, né? ... É na verdade 183 
não vou mostrar mais nada da campanha aqui, vou 184 

passar só os videozinhos que eu falei... pra gente 185 

não se perder muito... agora sumiu o cursor, foi 186 
isso? ((pausa longa – 15 segundos)) Então, é::: por 187 

muitos anos, eu digo porque trabalho há 13 anos 188 
com isso, a equipe aqui, né, do serviço, a gente saía 189 

e ia até as escolas falar sobre a campanha, ia nas 190 

empresas, ia na ((nome de uma empresa local)), na 191 
((nome de uma empresa local)), né? Então essa 192 

campanha tinha um:::... tinha um::... um::: uma 193 
forma da gente poder divulgar um pouco o serviço, 194 

né? De atendimento. Tá? Então essa ação do grupo 195 

aqui, de homens, é uma ação de enfrentamento da 196 
violência, tá? Porque aqui a gente conversa as 197 

questões que acontecem em casa, como é que a 198 

gente consegue melhorar isso, como é que a gente 199 
consegue mudar essas relações, né? E :::... 200 

Vicente Inclusive há alguns anos tu me desse uma::: foi 201 
dado uma... uma camisa de cada um, lembra? 202 

Roberto Sim. 203 

Vicente Eu tenho em casa ainda. 204 
Roberto É, já teve um ano que eu... essas canetas aqui foi 205 

esse ano, né? Essas canetas...((mostra as canetas que 206 
estão sobre a mesa)) 207 

Vicente Foi 2007, né? 208 

Roberto Foi. 209 
Vicente que eu ganhei... eu ganhei o::: 210 

Roberto [2007, nove anos.] 211 

Vicente [Nove ano] é, nove anos tem a camisa, ainda tenho a 212 
camisa  (contra a violência) 213 
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Roberto É... gente, então a gente vai rolar uns videozinhos 214 

aqui, só pra poder pensar um pouco isso, 215 

rapidamente...  216 
 ((exibição dos vídeos – início: 00:25:18 e término: 217 

00:28:28)) 218 

Roberto Então na verdade a campanha trata mesmo a 219 
questão da violência como sendo... 220 

>eminentemente< a violência contra a mulher, né? 221 
A gente não, não... não traz dessa forma, né? A 222 

gente a.. compreende também que a violência 223 

ocorre numa <relação>, que a mulher também tem 224 
implicação sobre a violência, né? Isso também tem 225 

que ser é... tem que ser discutido aqui, né? ao longo 226 

dos encontros, né?... E o objetivo mesmo, assim, eu 227 
sempre vejo os vídeos, que foram elaborados... 228 

esses instituto... Patrícia <Galvão>, é, é::: Instituto 229 
<Avon> é::: e um outro que eu acho que é Abrapo... 230 

né, que também elabora, eles têm essa compreensão 231 

da violência impactar ((bate uma mão sobre a outra 232 
- soco)), por isso que ele mostra ali agressão física 233 

mesmo, tipo ah, até o cachorro ali ficou com medo, 234 
vocês perceberam, né? O cachorro, as crianças, né, 235 

e... aí mostra a agressão física cair lata no rosto da 236 

mulher, a mulher chegar no trabalho e dizer “não, 237 
foi só... foi só... eu caí da escada”, ou “caiu um 238 

objeto”... e quando na realidade ela sofreu uma 239 

violência, né? Só que o que a gente chama atenção 240 
aqui é de trazer isso pra nossa realidade, né? Que 241 

que... qual é a nossa interação com o outro dentro de 242 
casa que pode também tá contribuindo pra, ter uma 243 

relação tensa ou uma relação de harmonia ou de 244 

tranquilidade, né? Então o objetivo é a gente poder 245 
melhorar a nossa relação, tá? E não distanciar isso 246 

como uma coisa longe, tipo... a violência, né, em 247 
relação à violência a familiar, doméstica, ela tá 248 

presente em todos os contextos, tá? Em todos. Não 249 

tem um ser humano que esteja salvo disso. Em 250 
algum momento da vida a gente passou por uma 251 

situação de violência ou cometeu uma violência ou 252 

foi vítima de uma violência, seja pelos pais, seja na 253 
escola, seja com a namorada, com o namorado, né? 254 



484 

 

Somos seres humanos, somos desse meio aqui, o 255 

que a gente tá tentando pensar é como que a gente 256 

pode, tá, mudar e pra gente também poder 257 
ressignificar essa história, qual é o nosso papel, qual 258 

é a nossa responsabilidade e qual é o nosso lugar 259 

diante disso, né? E eu vou parar de falar, senão eu 260 
começo a discursar e não paro mais... as meninas 261 

queriam falar um pouquinho, sobre essa questão da 262 
campanha? 263 

Silvia  Só que os vídeos, eles trazem muita a questão da 264 

violência física, né? E às vezes isso distancia um 265 
pouco, um pouco da nossa realidade, mas a 266 

violência ela se dá de várias formas, a gente já 267 

conversou outras vezes aqui, né? Uma relação às 268 
vezes ser inadequada, é::: onde os dois agem de 269 

forma inadequada e, e pode gerar um outro tipo de 270 
violência, né? Uma violência psicológica, a::: que 271 

também é uma violência que fere, que atinge a 272 

autoestima e tudo mais, então só... pra lembrar... 273 
porque os vídeos, eles focaram muito, né, na 274 

violência física...((suspirando )) 275 
Roberto Ok... então... tem três... seis, sete. Daria pra fazer 276 

em dupla? 277 

Ilma Duas duplas e um trio? 278 
Roberto É. 279 

Silvia Pode ser então? 280 

Roberto Pode ser? A gente tem uma atividade aqui que é 281 
assim, são situações que acontecem no dia a dia, né? 282 

E aí a gente vai pedir pra que vocês leiam e 283 
analisem e ver como vocês iriam proceder diante 284 

dessa situação colocada aqui, tá? E não são 285 

situações tipo, quem escreveu essas situações fui eu, 286 
né? Tipo::: não são situações que “ah, né, não 287 

acontece bem isso”, acontece, comigo, Roberto, 288 
contigo, Vicente, né? Então o objetivo é fazer a 289 

gente tentar perceber diante delas, né? É::... 1, 2, 3, 290 

4, 5... ((contando os participantes)) vocês podem se 291 
dividir em dois grupos de dois e um de três, daí, 292 

pode ser? 293 

 ((se movimentam para formar os grupos – conversas 294 
sobrepostas)) 295 
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Silvia Uma dupla, uma dupla e um trio. 296 

Roberto Quem... quem quer dois? ((se refere aos papéis com 297 

as situações)) 298 
Gean Aqui... 299 

Roberto E vocês são... 300 

Vicente Os primeiros...  301 
Alexandre Não serão os últimos. 302 

Alcides Os últimos serão os primeiros . 303 
Roberto Se for muito mamata eu tenho outra atividade pra 304 

complementar 305 

 ((risos)) 306 
Roberto Tá bom?... Pessoal, se vocês quiserem também... 307 

quiserem comer alguma coisa ou tomar , levanta... 308 

pode ficar à vontade, tá? ((pausa longa)) Se tiver 309 
dúvida também.  310 

Ilma Vocês vão querer caneta pra escrever a [resposta] ou 311 
vocês vão pensar, falar... 312 

Roberto [Vão.] 313 

Edson Isso aí que eu ia pedir agora. 314 
Roberto Vão querer. A caneta assim oh... a gente vai 315 

distribuir a caneta, vocês já podem levar pra casa, 316 
tá? 317 

 ((conversas sobrepostas)) 318 

 Ilma Não tem lugar pra apoiar? ((se refere à folha em que 319 
os participantes escreverão)) 320 

 ((conversas sobrepostas)) 321 

Edson Mas é a resposta de cada um ou a resposta dos dois? 322 
Roberto Vocês podem conversar e::: ((incompreensível)) O 323 

objetivo é que vocês conversem sobre a 324 
resposta((incompreensível)) vocês podem conversar 325 

e chegar num consenso, vocês dois ou vocês podem 326 

((incompreeensível)) 327 
 ((conversas sobrepostas – os grupos discutem entre 328 

si)) 329 
34:00 – 39:00 330 

Vicente Se fosse a primeira vez aí... ((para seu grupo)) 331 

Ilma Roberto, ficaram quantas situações? 332 
Roberto Eu peguei e dividi. 333 

Ilma ((incompreensível)) 334 

Roberto Uma ficou três e a outra ficou duas. 335 
Ilma Ah tah. 336 



486 

 

Roberto São folhas diferentes. 337 

 ((silêncio – 23 segundos)) 338 

Roberto  Quase terminaram? 339 
Vicente Comecemo agora. 340 

Roberto  Começaram agora? 341 

Vicente Tava conversando, né? 342 
Roberto ((risos)) 343 

Vanessa [Chegaram num acordo ainda.] 344 
Ilma  [Chegaram num consenso?] vocês podem colocar 345 

ou a opinião de cada um ou se chegar num consenso 346 

colocar o que vocês acham também não tem 347 
problema. 348 

Vicente ((incompreensível)) 349 

Ilma  Às vezes os dois pensam, os três pensam a mesma 350 
coisa as vezes não, então cada um... 351 

Vicente >Nós temo entrando num acordo aqui.< 352 
Roberto Oi? 353 

Vicente Nós temo entrando num acordo. 354 

Ilma Entrando num acordo. 355 
Vicente I:::sso. 356 

Ilma Deve ser, né... 357 
Roberto Às vezes...[às vezes...] 358 

Vicente [Mas são] palavras difíceis... não são... [não são 359 

fáceis.] 360 
Roberto [É?] São situações difíceis? 361 

Vicente Fica difícil do cara responder. 362 

Roberto Hãm? É? 363 
Vicente Fica difícil do cara responder. No mundo de hoje 364 

sim. 365 
Ilma Por quê? 366 

Vicente Se fosse antigamente assim eu seria mais... eu:: eu::: 367 

eu teria mais... a::: [mais facilidade] 368 
Ilma  [mais facilidade] 369 

Vicente  de responder do que seria hoje... hoje já tem a... o.. 370 
como é que é? O:::a mulher tem mais liberdade, 371 

antigamente ela não tinha liberdade... de fazer isso 372 

que ela ((incompreensível)) 373 
Vanessa  E isso faz com que se torne mais difícil responder 374 

que tem que pensar mais pra cuidar com o que [vai 375 

responder?] 376 
Vicente  [Isso], cuidar mais com o que vai responder. 377 
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Vanessa Ah::: 378 

Vicente Antigamente não, antigamente já teria... 379 

 ((conversas sobrepostas)) 380 
Ilma Sei... mas ((incompreensível)) 381 

Vicente Patamar, patamar. Ah? 382 

Vanessa Mas tá cuidando pra responder a mesma coisa que 383 
antigamente? 384 

Vicente Não, diferente ((risos)) 385 
 ((risos)) 386 

Ilma Questões diferentes, não é isso? 387 

Vicente <Diferente> 388 
Ilma Ou só cuida pra não ser penalizado pela mesma 389 

resposta, não? 390 

Vicente É... ((incompreensível)) 391 
Ilma ((risos))... é interessante pensar nisso, né? 392 

Vicente Não, claro. 393 
Vanessa A gente mudou ou a gente só tem mais cuidado 394 

porque hoje pode ter punição? O que será que 395 

acontece, né? A gente deve sempre perceber isso aí. 396 
Vicente É várias coisas, claro... ((incompreensível)) que se 397 

fosse responder há... que nem diz uns 20 anos essas 398 
resposta aqui ((incompreensível)) totalmente 399 

diferente do que vou responder agora. 400 

 ((silêncio de 120 segundos – participantes escrevem 401 
suas respostas em silêncio)) 402 

Vicente ((incompreensível)) 403 

Silvia ((incompreensível)) 404 
Vanessa Hum? 405 

Silvia ((incompreensível)) 406 
Vanessa Eu acho que sim. Repetiu as perguntas o::: Roberto? 407 

Ilma Alguma dupla ganhou igual? 408 

Roberto Aham. 409 
Ilma É? Ou os três ganharam igual? 410 

Roberto Oi? 411 
Ilma Os três grupinhos igual? 412 

Roberto Não, [Vicente...] 413 

Vanessa [Não], é com uma folha só. 414 
Roberto  e o seu... esqueci o nome dele. 415 

Edson  Alexandre. 416 

Roberto Alexandre... ganharam a, a, a folha que tem três 417 
questões  418 
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Ilma Ah tah. 419 

Vanessa Ah por isso que ((incompreensível)) 420 

Roberto Aí o seu...  421 
César César 422 

Roberto Seu César e o seu... 423 

Edson  Edson. 424 
Roberto Edson, ganharam a folha que tem duas questões.  425 

Ilma Certo. 426 
Roberto  Aí o seu... 427 

Ilma E aqui tinha três também? Seis? Três questões.  428 

Roberto É, eles ganharam três questões.  429 
Ilma Ah entendi. 430 

Roberto Foi diferente porque... a... tinha uma folha que tinha 431 

três outras que tinha duas, mas as questões que tinha 432 
duas eram mais difícil do que as que tinham três... 433 

((riso)) tô brincando. 434 
 ((risos)) 435 

 ((conversas sobrepostas)) 436 

Vicente Questão de machismo, né? 437 
Roberto Oi? 438 

Vicente (Tô dizendo aqui as pergunta aqui) já tem questão 439 
de machismo. 440 

Vanessa Ah::: situação? Pensar que tem? 441 

Vicente Situação de machis... de machismo, né? 442 
Ilma  Tem situação de machismo? 443 

Vicente <Tem.> 444 

Ilma Interessante. 445 
Edson Se só esse é o nosso problema... ((risos)) é a 446 

solução, né? 447 
 ((risos)) 448 

César  ((incompreensível)) já até aconteceu. Quarenta e 449 

sete... quarenta e sete ano de casado isso aqui já 450 
aconteceu ((incompreensível)). 451 

Roberto  °É?° 452 
Ilma Oh:::... viu como é importante ((incompreensível)) 453 

Edson  Comigo também.  454 

Roberto Pois é, mas agora o senhor tem netas, não tem? 455 
César  Tem [Netos,] filho, [netos, neta...] 456 

Roberto [pois é]... [então...] Deve tá acontecendo aí então. 457 

César Tá... netas não, netas são pequenas ainda, né? 458 
Roberto Aham. 459 
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 ((silêncio – 7 segundos)) 460 

Roberto Acho que dá pra começar, né? Falta vinte pras 461 

quatro. 462 
Silvia Sim.. vamos só esperar o seu Alexandre terminar? 463 

Edson Só nós ainda tá:::? 464 

Alexandre ((incompreensível)) 465 
 ((conversas sobrepostas)) 466 

Roberto A Ilma [vai...] 467 
Ilma [Podemos] então? A gente vai fazer assim então:: 468 

vocês... quem preencheu e quem quem escreveu 469 

vocês podem ler é::: falar pros outros pra, pra gente 470 
poder entender qual é a pergunta e o que vocês 471 

responderam e quem não concordar eu pediria que 472 

de repente se posicionasse, “ah, mas eu tenho uma 473 
outra visão, eu já passei por essa experiência e 474 

comigo foi de outra forma, eu agi de outra forma”, 475 
né? Como a gente tava falando aqui antes com o 476 

Vicente, mas claro, só quem quiser se posicionar , 477 

mas eu acho que seria interessante pra gente 478 
entender, como praticar a escuta também, ouvir o 479 

que que o outro tá falando pra ver se a gente se 480 
coloca na situação assim, pode ser? Quem quer 481 

começar? 482 

Beto Pode ser. 483 
Ilma Pode ser vocês? Vamos lá. 484 

Beto ((lendo)) “Sexta-feira, 22 de novembro são 485 

aproximadamente sete horas, senhora Marta se 486 
arruma para ir ao trabalho com um vestido leve e 487 

usando batom vermelho e pouca maquiagem. 488 
Senhor Paulo ao ver a pessoa pronta para ir... a 489 

esposa pronta para ir ao trabalho, manda ela tirar 490 

aquele batom, se vestir de maneira apropriada para 491 
ela ir trabalhar. Espero que vocês compreendam a 492 

situação.” A gente conversou e concordou assim 493 
que se for uma situação isolada assim “ah, nunca 494 

vai...” de repente começou a fazer isso a gente 495 

desconfiaria. 496 
Ilma Hum:: 497 

Beto Daí algum quer falar? 498 

Ilma Isso vocês concordaram com isso? 499 
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Beto “Se minha esposa estiver com uma saia que eu acho 500 

muito curta eu...” e aí gente concordou que a gente 501 

pediria pra ela colocar algo mais comprido. Mas 502 
eu... eu botei aqui que no mínimo eu ia comentar, 503 

sabe? “Não vai tirar? não vai...?” e isso depende, se 504 

tá saindo comigo se tá saindo sozinha. 505 
Ilma Porque tem diferença, se saísse com vocês, vocês 506 

não comentariam é isso? 507 
Beto É, eu iria comentar, fazer um comentariozinho 508 

malicioso, até elogiar, [mas não...] 509 

Ilma [Ah:::] entendi, mas não... ? 510 
Beto Mas não ia pedir pra tirar porque eu::: 511 

Ilma E se saísse sozinha? Daí já [você já faria alguma 512 

crítica.] 513 
Beto [°Aí já não sei °.] Mais ou menos isso. 514 

Ilma Mais ou menos isso. Tá. 515 
Beto  “Se minha namorada me disser que vai dar uma 516 

volta no shopping eu...”. A gente botou que não 517 

veria problema, porque também a gente vai... as 518 
pessoas têm amigos coisa e tal, às vezes quer sair 519 

sozinha quer... e gosta de fazer compras , sei lá... 520 
Ilma Sim. 521 

Beto  Aí botou que não veria problema por questão de 522 

igualdade, né? O homem também gosta de sair com 523 
os amigos, jogar futebol e... 524 

Ilma  Certo, vocês tinham as mesmas perguntas, né? 525 

((para o grupo de Vicente)) Vocês querem comentar 526 
também? Quais foram as respostas de vocês, como 527 

vocês viram? 528 
Vicente Ah, nós aqui é::... eu não faria isso, primeiro iria 529 

verificar em que tipo de trabalho ela iria ((lendo a 530 

resposta que escreveram)), né? 531 
Ilma  Isso na primeira [que ela sai com batom e...] 532 

Vicente [Primeira. Isso.] Depois ela... numa boa... é, não... 533 
estava adequadamente para a ocasião, da sit:: essa 534 

do vestido curto... do do...  535 

Ilma Da saia curta? 536 
Vicente Saia curta, é. 537 

Ilma Vocês iam comentar que ela não estava [vestida 538 

adequada...] 539 
Alcides [É::] 540 
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Vicente [Não tá adequadamente] para o trabalho, né? Aquele 541 

roupa ali. 542 

Ilma Ah. Tá. 543 
Vicente Se ela sair com aquela roupa ali, né? 544 

Ilma Certo. Vocês iam comentar? 545 

Vicente Eu como... ia perguntar aonde que ela ia... °Hãm° 546 
((riso))...   547 

Vanessa Por quê...? 548 
 ((conversas sobrepostas)) 549 

 ((risos)) 550 

Vicente Ah:: o último... o último.. o último a saber ia ser o 551 
cara, né? 552 

 ((conversas sobrepostas)) 553 

 ((risos)) 554 
Vicente  Já saísse com a roupa, a saia curta? 555 

Ilma Entendi. 556 
Vicente Jamais alguém ia vim e dizer pra mim a ocasião. 557 

Ilma Uhum. 558 

Vicente “Oh, Vicente, vi tua... tua... guria tal lugar 559 
((incompreensível)) curto, tá indo tal lugar”, o 560 

último que ia saber ia ser eu. 561 
Ilma Uhum. 562 

Vanessa  Mas o fato de ela estar com saia curta em algum 563 

lugar quer dizer alguma coi... o que que quer dizer 564 
isso? 565 

Vicente Quer dizer que se... 566 

Vanessa O que que alguém ia falar? 567 
Homens ((risos)) ((Roberto permanece sério)) 568 

 ((conversas sobrepostas)) 569 
Vicente [Quer dizer...] 570 

Vanessa [Não, porque é...] 571 

Vicente   Quer dizer o seguinte... se ela tá sozinha, é uma 572 
coisa. Se ela tá com o... com uma pessoa junto é 573 

outra coisa, na minha, na minha opinião. 574 
Silvia  A pessoa [no caso, você?] 575 

Vanessa [É. Na verdade voc...] 576 

Vicente Eu, eu... eu ia cuidar dela ((incompreensível)) da 577 
saia curta naquele momento, porque não era ocasião 578 

dela sair com aquela aquela aquela roupa curta, 579 

aonde é que ela ia, né? 580 
Vanessa  A não ser que você tivesse junto? 581 
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Ilma  Éh::: eu vou fazer uma pergunta qual seria a ocasião 582 

então pra mulher sair com saia curta? 583 

Vicente A ocasião se ela fosse num::: num::: num shopping, 584 
assim, qualquer lugar, mas acompanhada do do 585 

namorado ou do marido. 586 

Ilma Ah, entendi entendi. 587 
Vicente [Entendeu?] 588 

Vanessa [Sozinha não?] 589 
Vicente <Sozinha> não. Por que [que ela iria?...]  590 

Vanessa [Pois é...]  591 

Vicente foi de sai curta pra quê? 592 
Homens ((risos)) 593 

Vanessa  E por que ela não poderia? 594 

 ((risos)) 595 
Vanessa  O que que acon...? 596 

Homens  ((risos)) 597 
Vicente Não o... porque não seria na na minha...  na minha... 598 

eu tô falando. ((rindo)) 599 

 ((risos)) 600 
Vanessa Humm tá... mas... 601 

Vicente Porque o cara... o cara... a primeira coisa que o 602 
vizinho ia falar é que viu ela de saia curta. 603 

Vanessa Ah:::... 604 

Vicente Já ia comentar com o outro, “oh, 605 
((incompreensível))” 606 

Silvia Mas se tu tivesse do lado... eles [não iam 607 

comentar?] 608 
Vanessa [Não iam comentar?] 609 

Vicente Não iam comentar, na minha opinião, né? Não iam 610 
comentar “oh, a mulher do Vicente saiu de saia 611 

curta”, por quê? Por que ele saiu junto com ela. 612 

Ilma Uhum. 613 
Vicente Agora ela sozinha usando saia curta, os meus 614 

vizinho eles iam dizê, um ia fala pro outro “oh, a 615 
mulher do Vicente saiu ((incompreensível)) que ela 616 

tá saindo, oh” [“onde é que ela vai?”] 617 

Ilma [Talvez] talvez, vê se eu tô entendendo, um pouco 618 
da preocupação é o que os outros vão pensar, né? 619 

Vicente O que os outros vão pensar. 620 

Ilma Ah:: “ela tá me traindo, [ela vai...”] 621 
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Vicente  [Não, não, não...] não é traição, [não é traição... é 622 

a...] 623 

Ilma [Talvez não chegue a tanto, né?] 624 
Vicente é a... não chega a traição, [mas a... é a:::] 625 

Ilma [Mas mais a coisa do ego...] preocupado um pouco 626 

com a tua imagem, né? 627 
Vicente A minha imagem. 628 

Ilma [Não a dela.] 629 
Vicente [É, com a minha imagem.] 630 

Ilma Ah... 631 

Vicente Entendesse? 632 
Silvia O que você pensa do vizinho quando a mulher dele 633 

sai [de saia curta?] 634 

Vicente [Hãm?] 635 
Silvia [O que é que você pensa?] 636 

Ilma [Que você pensa?] 637 
Vicente [Eu acho] inadequado. 638 

Ilma Mas você ia pensar o quê? Ia comentar com seus 639 

vizinhos [“oh a mulher...”] 640 
Beto [Mas é que tem] saia curta e saia curta, né? Vamo 641 

combinar, tem saia que aparece a papada da bunda, 642 
eu não quero que tipo a [minha... mulher passe na 643 

rua e...]  644 

Vicente [Não nã...] 645 
Beto todo mundo virando... é questão de respeito, [ela]...  646 

Vicente [É::] 647 

Alcides [É::] 648 
Beto também não ia gostar que eu saísse na rua ali 649 

(instigante) e que todo mundo virasse, sabe? É uma 650 
questão de respeito. Se a mulher quer igualdade, 651 

beleza, é:::... ele tá falando uma opinião meia... tem 652 

ocasiões, claro que tem, mas é:: questão também [de 653 
respeito.] 654 

Vicente [Questão do respeito do homem, né?] 655 
Beto  ((incompreensível)) meu Deus, já namorei pessoa 656 

assim, então... até tipo na própria faculdade 657 

comentavam “mas meu Deus”, as mulheres 658 
comentavam. Então tem uma questão de limite, né? 659 

Ilma Hum. 660 

 ((silêncio – 5 segundos)) 661 
Alexandre [É::: As vezes também...] 662 
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Edson [((incompreensível))] 663 

Beto [Na verdade trabalhar de saia curta] também acho 664 

que tá louco, né? A maioria dos trabalhos que eu 665 
conheço as mulheres têm, tanto as mulheres quanto 666 

os homens, têm uniforme já pra... tirar um pouco 667 

aquela sensualidade... é pra isso que ser(ve) o 668 
[uniforme, né?] 669 

Vicente [Aqui oh...] 670 
Beto Agora vai trabalhar assim... 671 

Vicente [A minha namorada...] 672 

Beto [Aí vai trabalhar sentada], vai tá lá assim e a 673 
calcinha aparecendo, acho que aí... 674 

Edson Já no:: no:: meu serviço, onde eu trabalho, são é::: 675 

trinta mulheres e três homens, lá, a bermuda, não 676 
pode ser a barra... acima do joelho. Daí ela deu... 677 

[a:::...] 678 
Vanessa  [Pra todo mundo?] 679 

Edson Ham? 680 

Vanessa  [Pra todo mundo?] 681 
Beto [Um limite de shorts e de calça...] 682 

Edson Pra todo mundo. 683 
Vanessa Pros homens e pras mulheres? 684 

Edson Isso, é independente, tá? Porque lá é assim oh, tem a 685 

calça legging, né, que é calça ou a... usa aquela 686 
calça ou usa vestido longo, tá? Vestido curto não é 687 

permitido... pro homem também, acima do joelho, 688 

não pode ter. 689 
Roberto De vestido? 690 

 ((risos)) 691 
Beto Não, de short, né. Os homens que usam aqueles 692 

[shortizinhos aqui ó... ((incompreensível))] 693 

Vanessa [Se for é vestido...] ((rindo)) 694 
 ((risos)) 695 

 ((conversas sobrepostas)) 696 
Beto [é feio pra caramba também] 697 

Edson  [((incompreensível)) o que ele falou também] o 698 

comentário sempre vai existe, o comentário do 699 
vizinho, quer queira, quer não, sempre existe. 700 

Beto Sempre tem o cara que ((incompreensível)). 701 
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Alexandre A expressão que ele quis dizer é ali, por exemplo, 702 

um... uma mulher bota uma sainha curta pra ir numa 703 

festinha, né?  704 
Beto [((incompreensível))] 705 

Alexandre [Da empresa...] digamos assim, um troço lá, não 706 

fica bem, né? Ainda mais vai tá, né... um monte de 707 
homem, tudo ali, né? Dá um certo... 708 

 ((conversas sobrepostas)) 709 
Alexandre [((incompreensível)) receio ((incompreensível))] 710 

Edson [Porque quer queira quer não ((incompreensível))] 711 

Alexandre Aí o cara vai expor [a opinião, né? Será que, né?] 712 
Ilma [Mas é receio de perder] ou receio do que [vão 713 

falar?] 714 

Alexandre [Será que não seria melhor], né, botar uma roupa 715 
mais... mais comportadinha assim, beleza, né? 716 

Beto Depende da ocasião também, né? 717 
Alexandre Às vez nem é ciúme, mas é uma questão de como se 718 

diz “quem cuida tem, né?” 719 

Vanessa Cuidar é também cuidar da roupa que a pessoa usa? 720 
Alexandre Porque deixar muito à vontade assim digamos, né... 721 

quando vê:::: ((incompreensível)) 722 
Edson ((incompreensível)) 723 

 ((risos)) 724 

 ((conversas sobrepostas)) 725 
Ilma Então isso, esse negócio de cuidar também vale pra 726 

mulher, né? [Ela pode pedir...] 727 

César [Claro, claro.] 728 
 ((Conversas sobrepostas)) 729 

Ilma de repente que o homem não tire a blusa, se tá calor, 730 
então o homem não vai poder tirar a blusa, mais ou 731 

menos assim? 732 

Vicente É:: sim nesse patamar aí. 733 
Ilma Éh:: porque daí.. 734 

Vicente [Conforme é...] 735 
Roberto [E na na praia?] 736 

Vicente Se é pra um é pra outros. Hãm? 737 

Roberto E na na praia? 738 
Edson [Praia é lugar específico, né.] 739 

Ilma [A praia não vai ter o que fazer], né? Mas na cidade 740 

não é adequado pra isso? 741 
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Vicente  [Se tá na praia, hein?] Na pra é próprio pra isso. Se 742 

tá na praia é lugar adequado pra isso. 743 

 ((Conversas sobrepostas)) 744 
Beto É, aqui foi abordado trabalho da pessoa, né? 745 

Ilma É, na primeira, na primeira... 746 

Beto É que daí incentivou já a outras perguntas 747 
relacionadas a isso 748 

 ((conversas sobrepostas)) 749 
Vicente Voltando ao Roberto ali, a praia, se um dia fosse pra 750 

mim ir... 751 

Ilma Aham. 752 
Vicente com minha filha...  753 

Ivana Sim. 754 

Vicente numa praia de nudismo, preferia uma prisão 755 
perpétua. 756 

 ((risos)) 757 
Roberto Mas tu já teve a oportunidade de pensar realmente 758 

numa prisão perpétua? 759 

Vicente Já. Um dia fiquei... preferia o resto da minha vida na 760 
cadeia do que ir na praia de nudismo com as minhas 761 

[filha... ] 762 
Beto [Minha nossa...] 763 

Vicente então cada um, tem uma [opinião...] 764 

Ilma [Claro.] Claro. 765 
Vicente e cada um tem a geração, ele a geração [dele 766 

totalmente...] 767 

Ilma [sim] 768 
Vicente diferentes das minhas, da minhas resposta... tudo 769 

diferente o resto... tuas é diferente, né? Eu respondi 770 
diferente, né... 771 

Ilma Não. Percebeu que vocês responderam iguais, 772 

mesmo o:: o::: 773 
Alcides [Mesma opinião.] 774 

Ilma [sendo de uma geração] e de você outra, Vicente? 775 
Alexandre Mas eu senti que ((incompreensível))... 776 

 ((conversas sobrepostas)) 777 

Vicente Mas o sentido... respondeu a mesma coisa que eu? 778 
Beto [((incompreensível))(acho que foi) concordância 779 

geral, né? 780 

 ((conversas sobrepostas)) 781 
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Beto  É muito fácil eu chegar aqui e falar uma coisa e na 782 

hora que eu tô lá eu agir diferente, então... não vamo 783 

ser hipócrita, né? 784 
Vicente  Não não eu::... 785 

Ilma [É, e é isso mesmo.] 786 

Beto [Eu tô sendo verdadeiro], né ((incompreensível)) 787 
Vicente Não não, nós tamo sendo verdadeiro. 788 

Roberto Tem que falar o que pensa, né? 789 
Ilma I::sso, esse é o objetivo aqui. né... [falar o que 790 

pensa.] 791 

Vicente [Sim. Falar o que penso], claro. 792 
Beto Mas tem que ser sincero, né? 793 

Ilma E a gente se questionar, né... [será que o que eu tô 794 

pensando é mesmo certo?] 795 
Vicente [Oh.. que nem eu... que nem eu...] 796 

 ((conversas sobrepostas)) 797 
Vicente ir pra praia, eu de sunga e minha filha de biquíni, eu 798 

acho normal, agora, pra praia de nudismo... 799 

totalmente diferente... totalmente sem nada? Aí eu 800 
acho pra mim que não existe... num exis::: 801 

comparação com o que eu vou falar, entendesse? 802 
Ilma Sim, sim. 803 

Vicente Fechamos por aqui daí, né? ((rindo)) 804 

Ilma Sim. 805 
 ((risos)) 806 

Vicente [Aqui tem aquela...] 807 

Ilma  [Tá, e a segunda?] e a terceira, vamo lá. 808 
Vicente  “A minha namorada me disse para ir dar uma volta 809 

no shopping” ((lendo)), tá. 810 
Ilma Certo e daí? 811 

Vicente Me oferecia para acompanhá-la. 812 

Ilma  E se ela dissesse que não? 813 
Vicente  Rá... ((rindo)) 814 

 ((risos)) 815 
 ((conversas sobrepostas)) 816 

 ((incompreensível)) 817 

Vicente Tá... porque tá... 818 
Ilma  E se ela quisesse ir sozinha? E daí? 819 

 ((risos)) 820 

Vicente  Que que eu ia fazer? Eu ia::: seguir... 821 
 ((conversas sobrepostas)) 822 
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Ilma [Cê ia seguir?] 823 

Vicente  [Por que que ela ia sair sozinha?] Porque eu não 824 

podia acompanhar ela se ela tá comigo? 825 
 ((conversas sobrepostas)) 826 

Edson Oh, se é só assunto de mulher? 827 

Vicente Mesmo assim eu ia (desconfiar). 828 
 ((conversas sobrepostas)) 829 

 ((risos)) 830 
Edson Se fosse... se fosse pra ir... 831 

Vicente Eu ia ver... a localidade aonde é que ela ia tá. 832 

Ilma Onde ela ia tá. Rapazes, vocês se importam? [Vocês 833 
se importam?] 834 

César [No fim de semana eu ia sozinho...] na outra semana 835 

eu iria sozinho. 836 
Ilma O senhor iria sozinho? 837 

Vicente Ah:: mas é a questão da da::: hora ali 838 
((incompreensível)) 839 

Edson Exatamente. 840 

 ((conversas sobrepostas)) 841 
Vicente Outra coisa... 842 

Ilma Edson. 843 
Edson  A minha opinião é assim oh, tá, eu sempre fiz, 844 

graças a Deus, nunca tive essa... discórdia, tá? Quer 845 

ir? Vai, tá? “Oh oh, eu vou em tal lugar” “vou com 846 
quem?”, “vai”. Eu sempre digo, a consciência é 847 

dela, a consciência é minha, sabe? Então vai ficar 848 

ali... tá? então eu acho assim, se ela vai num::: um:: 849 
encontro de mulheres, é papo só de mulher, que que 850 

um homem vai pra lá junto, fazer o quê? 851 
Vicente ((incompreensível)) mas tu ia saber se era 852 

encontro?... De mulheres? 853 

Edson Aí é que tá.  854 
Vicente [Aí é que vem a dúvida.] 855 

Edson [Aí que eu ia falar agora.] Se eu não confiar nela, 856 
vou confiar em quem?  Aí é que que... 857 

 ((conversas sobrepostas)) 858 

Ilma É muito importante isso, como é que é? 859 
Edson Se eu não confiar em você... 860 

Ilma Uhum. 861 

Edson e você não confiar em mim, eu vou confiar em 862 
quem? Na minha sombra? 863 
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Ilma Sim. 864 

César A confiança tem que ser mútua, se não... 865 

Edson É o que eu digo, se ela... se eu posso ela também 866 
pode, é o que a gente tá batendo em cima direitos e 867 

deveres iguais, tá? [Então assim oh, o que a gente...] 868 

Alexandre [Mas se ela é casada  ((incompreensível)) tem que 869 
saber ((incompreensível)) isso aí é 870 

((incompreensível)) isso aí tem que ficar esperto 871 
((incompreensível))] 872 

Vicente Claro que é. 873 

Edson ((incompreensível)) em casa, graças à Deus, ela sai, 874 
volta em qualquer lugar, nunca perguntei nada... ela 875 

vai aonde quer. 876 

Ilma Pra vocês funciona? Como casal. 877 
Edson Pra nós sim. Nesse, nesse sentido sim. 878 

 ((conversas sobrepostas)) 879 
Edson Tanto que já ocorreu... 880 

 ((conversas sobrepostas)) 881 

Edson Tanto que já ocorreu casos... deu eu é... 882 
Silvia Tá, só um pouquinho... ((pedindo atenção dos 883 

demais participantes que se movimentavam nas 884 
cadeiras e cochichavam entre si)) 885 

Ilma Escuta o que o Edson tá falando, é bem importante. 886 

Edson É o seguinte, já houve casos, tá? De casos, não da 887 
parte dela, tá, da minha parte, eu estou, num 888 

determinado lugar, tá? 889 

Ilma Uhum. 890 
Edson Num grupo de amigos, lógico, tem mulheres junto, 891 

não vou dizer que não, eu estou sozinho lá, e a gente 892 
tá tomando uma cervejinha, conversando... <já 893 

ligaram pra minha esposa> “oh, passei em tal lugar 894 

e o Edson tá lá” 895 
 ((conversas de fundo)) 896 

Edson Que que ela responde? “E daí? Se ele tá lá, deixa ele 897 
lá. Eu sei que ele tá, ele me avisou”. Aí o que você 898 

vai dizer disso? Aconteceu, tá, aconteceu 899 

aconteceu... outra situação também aconteceu, eu 900 
estava num bar, na hora de serviço, mas não não, né, 901 

aí, o::: a mulher do rapaz que trabalha comigo, 902 

achou que ele tava comigo. 903 
Ilma Uhum. 904 
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Edson Aí ligou pra ele “ôh, porque que o Edson tava na 905 

hora do serviço lá e você e... e... então você tava 906 

junto?”, tá? Então pegaram, ligaram pra minha 907 
esposa dizendo “oh, o Edson tá durante o horário de 908 

serviço bebendo”, mas não sabiam que eu tinha sido 909 

liberado mais cedo e ele me deixou lá.  910 
Silvia Uhum. 911 

Edson Tá? Então... então minha esposa já disse “e daí? É 912 
o.. da.. é coisa dele”, tá? “ele anda aonde é que ele 913 

quiser, não vou prender ele”, assim eu faço com a 914 

minha esposa. Eu não tenho como, se eu não 915 
confiar, vamo dizê assim, se eu não confiar nela e 916 

ela em mim, vou confiar em quem? Lógico, nesse 917 

caso sim, tá? Que a gente tem que o ca... essas duas 918 
perguntas aqui que é a mesma coisa, a resposta que 919 

a gente deu, que se a gente não der a confiança, tá? 920 
E discorda se a gente vai dizer que isso é outro, não 921 

vai dizer que... entrar nesse lado, esse é outro 922 

assunto. Eu tô dizendo em confiança, então hoje, 923 
nós tamo batendo em confiança, confiança mútua 924 

tem que existir. 925 
Silvia Uhum... que que o senhor tava falando antes, quer 926 

falar pro grupo? ((para Alexandre)) 927 

Alexandre  Nem me lembro mais. 928 
 [((risos))] 929 

Vanessa “Se ela quer ir sozinha alguma coisa tem” [o senhor 930 

tava falando.]  931 
Ilma [É:: escutei que ele falou.] 932 

Roberto [É::]  933 
 ((conversas sobrepostas)) 934 

Alexandre Pra tudo... há::: há casos e casos, né? Por exemplo, 935 

se é um casalzinho novo que é recém-casado ou tão 936 
vivendo junto, né? E::: e::: ela... não fala nada, 937 

simplesmente se arruma, bota um toquinho de, de, 938 
de minissaia ali e quer ir no shopping, né? E não 939 

convida o esposo, namorado que seja, pra ir junto, 940 

nem nada, né? Eu acho melhor o cara ficar meio 941 
ligado, porque, né ... 942 

Vicente  ((incompreensível)) coisa tem. 943 

 ((risos)) 944 
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Alexandre  com a malandragem que tem é... é coisa incrível, 945 

né? Eu acho melhor ele se oferecer, se ajeitar, se 946 

arrumar também e querer, se oferecer pra 947 
acompanhar ela... ali, ali se já tiver alguma coisa 948 

errada ele já vai perceber, se se... se ela se engasgar 949 

no conversar, ali se enrolar toda é porque tem coisa 950 
errada. Agora, se ela dizer [“não, vamo junto”] fazer 951 

questão que ele...  952 
Roberto [A minha dúvida...] a minha dúvida é assim... 953 

Alexandre vai então não tem nada, beleza, né? É tudo isso, né? 954 

Apesar de pode haver confiança, mas o cara não 955 
pode também dormir muito no ponto, né? [Tem que 956 

tá com as antena meio ligada...] 957 

Roberto [Mas a minha dúvida é...] 958 
Edson Tu diz eu não pode dormir [de touca ((rindo))] 959 

Alexandre [((incompreensível)) confiança] pode existir, claro... 960 
mas o cara não pode também ficar ali dando uma de 961 

bobão ali porque pode levar um...  né, algo que ele 962 

não deseja, né? 963 
Alcides Tem que confiar, mas desconfiando, né? 964 

Ilma [Mas isso nos dois? °A mulher também tem que 965 
confiar desconfiando?°] 966 

Roberto [Mas a minha dúvida assim...] 967 

 ((conversas sobrepostas)) 968 
Alexandre [Meu pai sempre dizia pra nós “confia, mas sempre 969 

com o pé atrás.” 970 

 ((conversas sobrepostas)) 971 
Alexandre Óh, aqui falando que:::... da própria... da própria 972 

Bíblia  mesmo nos diz, né? E o próprio Jesus falou, 973 
né? “maldito homem que crê no próprio homem”, 974 

né? Não quer dizer o homem por ser... masculino, 975 

quer dizer o ser humano em si, né? 976 
Vanessa Uhum. 977 

Alexandre Quando Deus fala do homem ele fala do ser humano 978 
em si, [homem, mulher, tudo, então...] 979 

Roberto [A minha dúvida é se realmente...] 980 

Alexandre ((incompreensível)) 981 
Roberto se realmente a gente tem alguma possibilidade de 982 

controlar o outro. 983 

Vicente Não, controlar [não...] 984 
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Roberto [Seja] seja o ciúme da mulher com o homem seja do 985 

homem com a mulher, tá? Será que o ser humano 986 

tem a capacidade, né, de controlar o outro? Tá... 987 
Beto °Tem a capacidade tem, né?° 988 

Roberto  Porque [assim oh...] 989 

Vanessa  [Isso garante de fato...] 990 
Roberto Mas garante que o relacionamento vai vai... é bem 991 

isso... vai vai... cons... vai continuar? O que eu 992 
quero dizer... 993 

Vanessa Ou de que ele não... ela ou ele não vá fazer nada 994 

que... 995 
Roberto Sim. 996 

Vanessa  que surpreenda, negativamente, né? Que é o maior 997 

medo, né? 998 
Alexandre  Que às vezes, às vezes uma coisa assim ela pode 999 

fazer pra testar o cara, pra ver se o cara realmente 1000 
tá... tá, tá gostando dela... 1001 

 ((conversas sobrepostas)) 1002 

Alexandre se sente algum ciúme, né? Porque um pouquinho de 1003 
ciúme faz parte, [né...] 1004 

Edson [Oh, seu Alexandre...] 1005 
Alexandre um casal que não tiver nada de ciúme do outro 1006 

então... isso isso ali já... já foi, né? [Já era, né?] 1007 

Roberto [Mas justamente...] 1008 
Vanessa  [É?] 1009 

Alexandre  um pouquinho de ciúme faz parte da relação... 1010 

Ilma  ((incompreensível)) 1011 
Edson Um pouquinho de ciúme quer dizer que tem cuidado 1012 

um pelo outro... né, entende? 1013 
Beto Ciúme destrói tudo ((incompreensível)). 1014 

Alexandre Agora ciúme doentio (é outra coisa) 1015 

Beto Tá na Bíblia, ciúme fez Abel matar Caim, já no 1016 
início, já começa por aí... o ciúme é a semente do 1017 

Diabo, sabe... tu começa a plantar coisa na tua 1018 
mente que tu acaba fazendo... 1019 

Edson Mas lá foi inveja, lá é outra coisa, né? 1020 

Beto Não, mas inveja, ciúme... tudo ((incompreensível)) 1021 
Alexandre Lá é que Deus se [agradou do que Abel fez e Caim 1022 

matou... invejoso, né?]  1023 
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Silvia  [Mas é que o ciúme e a confiança não caminham 1024 

muito juntos, né? Ou você tem confiança [ou você 1025 

tem ciúme.] 1026 
Edson  [ou não tem, né?] 1027 

Roberto  E também tem outra questão, né, insegurança.  1028 

Porque às vezes o ciúme não é o que existe de fato, 1029 
mas é a minha insegurança em relação a esse 1030 

relacionamento, tipo assim oh, que que eu, como 1031 
que eu me vejo, tá e até como... como que eu tô 1032 

seguro de eu mesmo, entendeu? Tá? aí vem questão 1033 

de autoestima, da pessoa se gostar, né? Porque tipo 1034 
assim, se eu me gosto, né, o suficiente pra poder 1035 

achar que a pessoa tem que lutar pra ficar comigo 1036 

também, entendeu? [Não é assim vou ficar 1037 
preocupado...] 1038 

Mulher [Ou de ela... é] 1039 
Roberto onde que ela tá, o que vai fazer e viver a vida dela e 1040 

não viver a minha vida, né? Então tipo assim “ah, 1041 

ela saiu pra ir no shopping passear, usou uma 1042 
minissaia curta, eu posso tomar uma cerveja, jogar 1043 

uma bola ou fazer qualquer outra coisa”, tá, vou 1044 
ficar plantado,né, olhando pro:: cé:: pra parede 1045 

imaginando coisa... 1046 

Alexandre Eu acho assim, oh, né... se... se... se for, digamos 1047 
assim, um rapaz e uma moça, se... se conhecem e 1048 

tal... e daí... fica aquele negócio de cada um vai 1049 

aonde quer e ninguém fala nada pra ninguém 1050 
[aquilo ali... já virou uma bagunça, né, cara.] 1051 

Roberto [Já não:: não tem mais relacionamento, né, talvez.] 1052 
Alexandre Já virou uma bagunça porque... e:: quando tiver 1053 

morando junto mesmo, se ninguém dá satisfação... 1054 

né, e pelo menos dizer “oh, eu vou lá na casa do 1055 
fulano, do ciclano”, né? se um sai e volta a hora que 1056 

quer e o outro também, ninguém fala nada, isso vira 1057 
um... 1058 

Roberto [Isso tem uma...] 1059 

Alcides [Isso ((incompreensível))mata o casal 1060 
((incompreensível))] 1061 

Alexandre Isso aí não funciona. [Tem que haver uma sintonia 1062 

de informação, né?] 1063 
Vanessa [A questão também é qual é o:::] qual é o limite, né? 1064 
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Roberto Mas não é só informação verbal...  1065 

Vanessa Qual é a diferença de ter que dar satisfação e... 1066 

Roberto se mora, com outras pessoas da casa, seu filhos, é 1067 
lógico que vai querer saber onde é que tá, o que tá 1068 

fazendo, que hora que volta...  ta, se vai limpar o 1069 

banheiro, se vai fazer as tarefas...  1070 
 ((conversas sobrepostas)) 1071 

César Claro. 1072 
Roberto Entendeu? 1073 

César Isso aí é da rotina, né? Nessa idade ele diz “vou lá”. 1074 

O cara sai de casa e diz “oh, eu vou lá”, aí o cara dar 1075 
uma escapa é outra coisa, né? ((incompreensível)) 1076 

 ((risos)) 1077 

 ((conversas sobrepostas)) 1078 
Edson Se metade do caminho teve um desvio... ((rindo)) 1079 

 ((risos)) 1080 
 ((conversas sobrepostas)) 1081 

Ilma O cara dá uma desviadinha e a mulher dar uma 1082 

desviada? 1083 
 ((conversas sobrepostas)) 1084 

Alcides  Também... aí o cara tem que::: pensar que ele 1085 
também pode levar o (troco). 1086 

Vicente  Aqui oh, eu acho que se colocasse essa pergunta 1087 

aqui... cada um, individualmente, não não ia bater 1088 
certo. 1089 

Silvia Tens horas? ((sussurrando para Vanessa)) 1090 

Vicente [Não iam bater certo...] 1091 
Ilma [((incompreensível)) coisa que pensa, né?] 1092 

 ((conversas sobrepostas)) 1093 
Vicente Não iam bater certo porque o seguinte, sabe o que 1094 

que é, aconteceu comigo na realidade, só que o que 1095 

acontece na realidade que... que... na::: no depois, 1096 
querer (que nem diz o outro) ficar com um pé atrás 1097 

e outro na frente. 1098 
Ilma O quê? O quê? Conta. ((rindo)) 1099 

Vicente Porque eu tava oito ano com a mulher ... 1100 

Ilma Uhum. 1101 
Vicente ...certo dia de manhã, eu levantei de manhã cedo, 1102 

pro trabalho... ela veio e me deu um beijo na porta 1103 

Ilma Uhum. 1104 
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Vicente E disse... “vai com Deus”... ela sempre dizia, há oito 1105 

anos que tamo vivendo junto, minha neném tinha 1106 

dois ano e meio... “tá, eu vou pro serviço”. 1107 
Vanessa A cara dele ((rindo)) 1108 

Vicente Mas antes de chegar na minha casa tinha um::: 1109 

torneio de sinuca, entendeu? 1110 
Ilma Torneio de sinuca? 1111 

Vicente É é... mas ela já Sab::: 1112 
Ilma Na sua casa? 1113 

Vicente É::: perto da minha casa. 1114 

Ilma  Ah tá 1115 
Vicente I:::sso, daí o que fo... que deu do trabalho que eu 1116 

cheguei no torneio e fiquei no torneio. 1117 

Roberto Tu tava disputando. 1118 
Vicente Eu tava disputando o torneio lá daí... tirei em 1119 

segundo lugar 1120 
Ilma E não avisasse nada pra ela? 1121 

Vicente Não não, ela sabia. 1122 

Ilma Ah:: ela sabia... Tá. 1123 
Vicente Então o que que acontece? Chego em casa, dez e 1124 

meia onze horas acho, olho pra dentro da... da... da 1125 
casa, tudo escuro, olhei uma caixa assim, duas 1126 

caixas, encostada na parede, nada dentro de casa... 1127 

é::gua te que que aconteceu? ((risos)) mulher não 1128 
me falou nada...  1129 

Edson Foi embora. ((rindo)) 1130 

Vicente Aí chamei chamei a dona da casa, né... disse oh::: 1131 
do do dona ((nome da dona da casa)) ((rindo)), a 1132 

senhora não viu a:: a ((nome da ex-mulher))? Aí ela 1133 
disse “não:::, eu vi ela até meio-dia, hoje a noite 1134 

depois de tarde não vi”... puta cara, não... daí::: ela 1135 

disse “eu tenho a cópia da chave da casa, tu abre 1136 
casa pra vê, né”... quando eu abro a porta assim só 1137 

minhas coisa encostada num:: numa parede... tinha 1138 
ido embora com a menina... entendeu? levei duas 1139 

semana pra achar ela lá no ((nome de um bairro da 1140 

cidade)) tinha ido morar pra lá. Entendesse? Então... 1141 
então eu digo, <cada caso é um caso>, cada 1142 

pensamento é um pensamento, entendesse? 1143 

Ilma  Uhum. 1144 
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Vicente Até talvez aquele dia eu teria maior confiança da:: 1145 

do::: da::: da mulher com quem eu convivia. Hoje 1146 

eu já não tenho mais confiança na mulher que eu 1147 
convivo que eu convivia junto com ela... porque 1148 

aconteceu comigo... 1149 

Roberto [Com ela?] 1150 
Vicente [É:::...] custava ela dizer, custava ela dizer pra mim 1151 

“não, não vai dar mais certo, eu tô indo embora”, 1152 
entendeu? “vamo ver como vai ser a...”, fomo 1153 

obrigada a chamar o::: a polícia pra ir lá na casa 1154 

dela pra ela ir pra justiça porque ela não queria:: a 1155 
pensão da menina e não queria deixar eu ver a 1156 

menina, entendesse? Então ela (roubou-se) tudo... 1157 

Não precisava isso... entendesse? não queria mais 1158 
viver comigo simplesmente ela chegava e falava, 1159 

simplesmente ela fez uma coisa totalmente errada 1160 
que eu achei que foi feito, entendesse? Se fosse um 1161 

cara violento poderia ter ido atrás dela, podia ter 1162 

feito alguma coisa pra ela, entendesse? Mas não, 1163 
deixei na mão de Deus, foi embora foi. Mas pra que 1164 

fazer isso? Então, então... no meu caso, não tô 1165 
dizendo no caso dele, dele...((aponta para os outros 1166 

participantes))) cada um tem o seu caso, cada um 1167 

tem sua vida, tô contando da:: da:: da minha vida o 1168 
que aconteceu... 1169 

Ilma  Uhum. 1170 

Vicente Eu já não confio mais. 1171 
Ilma Uhum. 1172 

Vicente Entendesse?... Só isso. 1173 
 ((silêncio – 4 segundos)) 1174 

Ilma  Vamos ver as outras? 1175 

César  Aqui “Ao sair::: ao sair com minha namorada 1176 
encontramos um amigo do antigo trabalho dela. Aí 1177 

ele pediu o telefone dela dizendo que o pessoal que 1178 
trabalhava junto pretendia marcar um churrasco. 1179 

Como eu procederia diante da situação?” ((lendo)). 1180 

Nós::: nós:: concordamos sem, sem desconfiança, 1181 
não ia dar bola, porque afinal de contas o cara tava 1182 

pedindo o telefone na minha frente, tá?  Seria muito 1183 

pior se tivesse... pedindo... sem eu saber, sem eu tá 1184 
junto, tá? Então já que o cara tá pedindo na frente da 1185 
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gente... não ia dar bola,... tá? Ele não ia ser tão cara 1186 

de pau, né? Foi a opinião nossa. “A esposa de João 1187 

trabalha no horário comercial e deseja retornar a 1188 
estudar para concluir a faculdade que trancou 1189 

quando engravidou. Hoje o filho está com 4 anos, 1190 

no entanto, para que isso seja possível, João vai ter 1191 
que ficar todas as noites cuidando do filho. Neste 1192 

caso...” ((lendo)) nós botemos que ia dar apoio pra 1193 
ela terminar os estudos dela porque afinal de contas 1194 

é para o bem da, família,  tá? Isso aí. Eu eu eu, a 1195 

minha opinião é essa porque eu passei por essa 1196 
situação durante 12 anos. 1197 

Ilma Do estudo [ou da...?] 1198 

César [Não], porque a minha esposa cuidava da mãe dela 1199 
das seis da manhã às dez da noite e eu ficava o dia 1200 

todo sozinho... então, pra mim... 1201 
Alexandre É compreensível... 1202 

Edson  Aí volta naquilo que eu falei, confiança. 1203 

César É, confiança... e tem que ter confiança, eu... eu eu 1204 
tenho uma coisa em mim que eu acho que o ciúme 1205 

é... o cara que é muito ciumento é porque já é uma 1206 
demonstração do machismo  dele, tá? 1207 

Alexandre  É uma insegurança , né, o... 1208 

César  É insegurança e machismo. 1209 
Edson Não é que ele tem::: ele::: na verdade o ciúme 1210 

muitas vezes é insegurança, mas não é um... 1211 

Alexandre [Mas... na verdade o ciúme faz parte, né? Mas não 1212 
um ciúme de... causar escândalo...] 1213 

 ((conversas sobrepostas)) 1214 
César [Mesma coisa que a mulher onde ela vai leva o 1215 

celular, qualquer coisa leva o celular... pegar o 1216 

celular do cara pra ver o número 1217 
((incompreensível))] 1218 

Alcides Isso aí é que acontece. 1219 
César Isso acontece muito. ...o cara vira as costas, deixa o 1220 

celular lá, lá vai [a mulher já vai vasculhar 1221 

((incompreensível))] 1222 
 ((conversas sobrepostas)) 1223 

Edson  [Graças a deus lá em casa...] Graças a deus lá em 1224 

casa o celular dela ou o meu celular a senha é a 1225 
mesma (o piá) sabe e mexe e usa... isso aí não tem... 1226 
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César  Eu olha::: eu tô casado 47 ano, vou dizer uma coisa 1227 

pra vocês... depois da televisão , <virou tudo>. 1228 

Acabou os relacionamentos, só decaiu tudo.  1229 
Beto [°Só novela ali já é ((incompreensível))°] 1230 

César [Decaiu tudo...] depois agora com o celular tudo 1231 

[olha...] 1232 
Beto  [Concordo.] 1233 

César a desgraça cada vez tá sendo maior... antigamente 1234 
havia violência contra a mulher, tudo isso, tá tá... 1235 

mas havia família, havia respeito,  havia... hoje em 1236 

dia você... os filho já vão com um celular na mão, 1237 
não tem nem mais tempo pra comer... to com um 1238 

aqui, celular aqui. A família em si desmoronou 1239 

completamente... a informática... depois que 1240 
inventaram a televisão, isso aí a família 1241 

desmoronou... e não vai mais ter conserto, tá? Tá? ... 1242 
Eu escutei um cientista falar, um cientista a::: 1243 

australiano falar que foi a maior ignorância que o 1244 

homem inventou. 1245 
Ilma Hum. 1246 

César  Pra o bem viver com a família e da educação dos 1247 
filho... hoje de manhã eu escutei um padre falando, 1248 

que hoje em dia, a educação, 99% do que você 1249 

aprende na escola não não se usa para nada, tá? Não 1250 
se usa pra nada. E o vestibular é outra enganação, o 1251 

vestibular devia ser feito, devia ser dado vestibular 1252 

pra... acompanhar o currículo da pes... do do cara. 1253 
Não, o cara não estuda, o cara tira zero toda vida, 1254 

roda toda vida... chega o vestibular passa. Isso não 1255 
tem nem cabimento, tá? Então a:: a gente aqui 1256 

procura aprender alguma coisa, mas eu no fim das 1257 

conta dou parabéns pra esses cara, porque realmente 1258 
oh... esse modernismo tá acabando com tudo.  1259 

Edson Eu recebi um... eu recebi um email essa semana, 1260 
não sei se vocês já ouviram falar, é sobre os filhos 1261 

no quarto. 1262 

Ilma Os filhos no quarto? 1263 
Edson É, os filhos no quarto. Hoje, não tem mais 1264 

comunicação dentro de casa é só no celular... é uma 1265 

criança dentro do quarto, quer falar com a mãe? 1266 
>Whatsapp<. A pessoa vai sentar numa::: num::: 1267 
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numa mesa pra tomar um café ou vai almoçar... o 1268 

pessoal não se conversa mais... tudo conversando 1269 

distraído [qualquer lugar...] 1270 
César [Cê vê no restaurante...] o cara aqui e a mulher do 1271 

lado de cá oh. 1272 

Edson A conversa eu lhe digo o que nós estamos fazendo 1273 
hoje aqui, cada um tá escutando o que eu, 1274 

conversando, se acabou.  1275 
Vicente [Ah::: acabou-se.] 1276 

Beto [Se acabou.] Não tem mais. 1277 

Alcides [((incompreensível)) só na...] 1278 
Silvia [((incompreensível))] 1279 

Edson Depois, se vocês quiserem eu até posso::: passar pra 1280 

vocês e também do negócio da família também que 1281 
eu recebi. Através do escoteiro... muito bom, tá? 1282 

A::: que a gente tem que saber, que a gente tá 1283 
falando sobre união e... né, agora em relação à 1284 

tecnologia que nem o senhor César falou, realmente, 1285 

tirou toda a família... do primeiro lugar , a:: 1286 
convivência, ninguém mais dialoga, ninguém mais 1287 

conversa, agora eles querem acabar também com a 1288 
escrita... é tudo abreviado que é mais fácil, mais 1289 

rápido no celular. Então... 1290 

César Você pergunta pra um aluno da ((nome de uma 1291 
universidade local)) quanto é que é quinze vezes 1292 

dez...tchu tchu... ((imitando o uso de uma 1293 

calculadora)) 1294 
Edson É, vai na calculadora. 1295 

César  É::: tem que ir lá na calculadora. 1296 
 ((risos)) 1297 

 ((conversas sobrepostas)) 1298 

Vicente  [Oh::: Ricar::do ((rindo))] 1299 
César [((incompreensível)) meu neto falou 1300 

((incompreensível)) faz de cabeça. 1301 
Beto ((incompreensível)) é que ele ((incompreensível)) 1302 

[aquele jogo do Pokemon, né? ...] 1303 

Ilma [Ah::: isso, né?] 1304 
Beto [((incompreensível))] uma frase de Einstein... 1305 

Einstein falou assim oh::: que vai chegar uma 1306 

época, um momento, uma geração, não sei o quê. 1307 
Falando tipo::: que o mundo taria perdido, tipo... 1308 
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((incompreensível)) ficar só bitolado na tecnologia, 1309 

sabe? 1310 

 ((conversas sobrepostas)) 1311 
Silvia só vamo ver... ((aumentando a voz e chamando 1312 

atenção))] 1313 

Beto realmente na rua coisa assim... ninguém pode falar, 1314 
a gente também é assim, né... 1315 

Ilma É, isso que eu ia dizer agora... é::: [porque tudo tem 1316 
os dois lados...] 1317 

Beto  [((incompreensível))] eu vejo o pessoal no 1318 

Instagram, nas coisas o dia inteiro, isso não faz 1319 
bem... até estressa... 1320 

Ilma Sim. Exatamente, acho que tudo tem os dois lados 1321 

se a gente for parar pra pensar, né? A tecnologia ela 1322 
veio é::: de uma [necessidade do ser humano.]  1323 

Beto [A tecnologia é diferente de progresso, sabe?] A 1324 
gente foi muito pra tecnologia e esqueceu do 1325 

progresso. [Você vê, a indústria do carvão...] 1326 

Ilma [Enquanto ser humano tu falas também, né?] 1327 
Beto indústria::: de tecnologia nuclear, eólica, 1328 

[geotérmica, já começa coisa assim...] 1329 
Roberto [Tem dois...] 1330 

Ilma [Então assim,] sempre tem os dois lados, né. Tem 1331 

um lado positivo, mas tem um lado negativo. 1332 
Roberto Tem dois.. três lados, quatro lados [cinco lados, né?] 1333 

Vanessa [cinco seis ...] 1334 

Ilma Pode ser três, seis, mas eu vou falar de:: dois, de um 1335 
bom e de um ruim. A tecnologia a meu ver ela veio 1336 

pra trazer um progresso, um avanço, [um...] 1337 
Edson [Um benefício] 1338 

Ilma Um benefício. Exatamente. até pra saúde é::: da da 1339 

humanidade, muitas coisas que antes a gente tinha 1340 
que fazer no braço, hoje é um:: computador que faz. 1341 

Então assim, veio pra trazer conforto, veio de 1342 
repente pra uma noção, né, talvez tentar juntar a 1343 

família e fez o contrário. Mas por quê? Assim, eu 1344 

penso assim. O lado negativo... quanto que a gente 1345 
tá implicado nisso também? O quanto que a gente 1346 

permite que a família se dissolva? Que os filhos 1347 

fiquem no celular, que os filhos não sentem mais na 1348 
mesa pra conversar, quanto que os pais fazem isso? 1349 
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Olha, compra um videogame pras crianças pra que 1350 

elas possam ficar [lá, quietas...] 1351 

Edson [Ficar quita.] Ficar quieta pra não incomodar. 1352 
Ilma Exatamente. Então assim, quanto que a gente, 1353 

enquanto pais, enquanto adultos, a gente também 1354 

permite que essa tecnologia acabe afastando as 1355 
pessoas? A gente não tem mais habilidade social. 1356 

Eu vejo aí adolescentes crianças que não sabem 1357 
mais lidar pessoalmente com alguém, só sabem 1358 

digitar, com o computador, no facebook tem mais 1359 

de mil amigos, mas pessoalmente não consegue 1360 
conversar . 1361 

 ((Roberto se movimenta para sair. Em seguida 1362 

alguns se levantam também)) 1363 
Ilma Então assim, quanto a gente tá implicado nisso, né?  1364 

 ((conversas sobrepostas)) 1365 
Beto Eu acabei. O que eu eu tenho... Tenho que fazer 1366 

alguma coisa? ((sussurrado para Silvia)) 1367 

Silvia Não::: ((sussurrando)) 1368 
Beto ((incompreensível)) do processo... daí eu 1369 

((incompreensível))((sussurrando)) 1370 
Silvia Eu vou... não, a gente vai ((incompreensível)) se 1371 

tiver algum problema eles migram pra outra vara... 1372 

((incompreensível)) e aí eles te chamam 1373 
((incompreensível)) ((pausa longa)) Se precisar a 1374 

gente liga((sussurrando)) 1375 

 ((Conversas sobrepostas)) 1376 
Roberto Gente, assim oh:: eu vou::: Não, eu tô saindo antes 1377 

((incompreensível))terminando  já... tenho que 1378 
fechar. ((incompreensível)) Tchau, gente. ((sai da 1379 

sala)) ((enquanto isso Edson, Ilma e os outros 1380 

continuam em círculo conversando)) 1381 
Silvia Tchau. 1382 

Ilma Tchau. 1383 
Beto Valeu. Tchau. ((sai da sala )) 1384 

Roberto  Tchau, gente. 1385 

 ((conversas sobrepostas)) 1386 
Edson Tu vê assim, sobre é:: o meu filho, a gente sempre 1387 

tem o lado a::: que nem você tá dizendo, tem o lado 1388 

bom da coisa e o lado ruim da coisa. O lado bom da 1389 
coisa, eu não tenho internet em casa, tá? Também se 1390 
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eu quisesse colocar não teria porque lá onde que eu 1391 

moro só passa a::: Vivo a::: desculpa, a Net, só que 1392 

eu acho muito caro ainda... eu não tenho condições 1393 
de pagar cento e poucos reais, né. Então, hoje, ele 1394 

tem treze ano, ele tá maior que eu, e ó, se eu contar 1395 

pra vocês que ele senta na::: na calçada lá de casa 1396 
brincando com os carrinhos dele, pegando coisa de 1397 

madeira que ele pede martelo e prego que eu muitas 1398 
vezes já briguei com ele por causa disso. Ele não 1399 

fica na frente ... ((há participantes se despedindo e 1400 

saindo)) ele não fica na frente do::: do computador. 1401 
Videogame eu brinco com ele mas... muitas vezes 1402 

ele pega pra montar...ele brinca sozinho... mas 1403 

raramente. O que ele faz mesmo, que ele faz 1404 
sozinho, é ir lá na frente de casa com madeira, com 1405 

martelo, com prego, é isso que ele faz . 1406 
Ilma Assim que a gente percebe assim, [tem muitas 1407 

coisas que...] 1408 

Vanessa [O que que será que...] como que é... por exemplo 1409 
assim, né? pode ser tão mais interessante tá no 1410 

computador, no celular do que conversando ou 1411 
fazendo alguma coisa com os pais? Então o [que...] 1412 

 ((César e Silvia conversam paralelamente, 1413 

sussurrando)) 1414 
Edson [Agora assim...] 1415 

Vanessa Que se perdeu nessa relação que permitiu que a 1416 

outra coisa fosse melhor? Será que a culpa toda é do 1417 
celular, é da televisão? 1418 

Ilma Tchau seu César. 1419 
César Pediu que botasse portão de::: coisa. Tchau tchau. 1420 

Vocês vão sair do carro e vão abrir óh.  Vão se 1421 

mexer. 1422 
 ((risos)) 1423 

Ilma Pelo menos isso, né, seu César. ((rindo)) 1424 
César  Já basta sentar na frente da televisão com o controle 1425 

na mão. Tchau pra vocês. ((rindo)) 1426 

Alcides Tudo de bom, o prazer foi meu. ((cumprimentando 1427 
César)) 1428 

Ilma Pelo menos isso, né? Vamo movimentar o corpo, 1429 

né? 1430 
César Tudo de bom pra ti. ((para Alcides)) 1431 
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Alexandre É::: é isso aí que você colocou mesmo, né? Começa 1432 

quando são pequeninho, né? Pra facilitar ou pra 1433 

entreter mais eles, é videogame::: é::: compra lá 1434 
DVD e bota lá no aparelho e ali vai indo, né. Às 1435 

vezes [a gente mesmo começou fazendo e agora tá 1436 

pagando o preço, né.] 1437 
Ilma [Éh::: exatamente.] 1438 

Edson [Outra coisa,] e outra coisa o meu filho agora que:: 1439 
devido à idade dele::: ele tá agora que tá no sexto 1440 

ano isso e aquilo, a tecnologia hoje pede isso nas 1441 

escolas. Ontem eu consegui comprar numa 1442 
promoção, aquela black, [é:::] 1443 

Ilma [Black Friday.] 1444 

Edson É. Não sei pronunciar isso aí, tá, consegui comprar 1445 
pela metade do preço, vou dar de presente pra ele no 1446 

Natal, um tablet. Tá? Só que... justamente, pra 1447 
pesquisar coisa de escola, essas coisa que ele 1448 

precisar, mas não um videogame, o videogame ele 1449 

tem lá, mas ele não quer saber de videogame. O 1450 
negócio dele é ficar lá atrás de casa, martelando e e 1451 

inventando e pega carro de madeira que a gente tem 1452 
lá fogão a lenha, né, agora eu levei um pouco de 1453 

piso é::: pra casa, piso aqueles de taco, ele pega e 1454 

faz, “ah, vou fazer um hospital...” vai lá. Quer ver o 1455 
Lego dele... treze anos e ele brinca de Lego. 1456 

Vicente Hoje a:: teimosia também... agora vamo pegar um 1457 

pouquinho no pé da mulher também , né. Porque 1458 
passar o dedinho só o dedinho não pode, né? 1459 

((rindo)) 1460 
Ilma Hum. 1461 

Vicente A teimosia, né? ... oh que esse negócio desse teste... 1462 

desse teste... esse negócio que::: que:: as mulheres 1463 
tão fazendo aí né? Meu, cara, [tá morrendo duas...] 1464 

Ilma [Não sei...] 1465 
Vanessa Teste? Que teste? 1466 

Vicente É, teste, do bumbum e::: coisarada que::: tão 1467 

morrendo... 1468 
Vanessa Ah, cirurgia. 1469 

Vicente [Cirurgia. Isso.] 1470 

Ilma [Ah:::: cirurgia plástica] 1471 
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Vicente Meu, se a mulher <tá sabendo que ela tá arriscada a 1472 

morrer em qualquer mão de médico especialista> tá 1473 

morrendo, tá morrendo... morreu uma essa semana 1474 
agora uma:: uma::: uma bailarina,não sei  o que que 1475 

era que morreu, morreu agora essa semana aí. Pegou 1476 

um dos médicos mais, mais... a::: (respeitado) do 1477 
país, foi lá e >morreu na sala de cirurgia<. Então, 1478 

pra essas pessoas a obsessão na:: na vaidade tá 1479 
deixando as mulheres cega. 1480 

Ilma É, mas aí eu já, faço uma colocação pra vocês. Isso 1481 

não é justamente a mídia, a tecnologia que, coloca 1482 
isso como as mulheres têm que ser supermães, 1483 

supermulheres, superbonitas, será que isso também 1484 

não é uma forma de violência? A mulher ela ela 1485 
cresce desde que ela nasce, ela cresce, começam a 1486 

colocar babados e lacinhos na menina e ela tem que 1487 
ser bonita, ela tem que ser princesa, então assim, 1488 

será que é só teimosia, Vicente, ou será que é uma 1489 

coisa que a sociedade planta e que a mulher se sente 1490 
obrigada a fazer, né?... será que a... a... a mulher... 1491 

eu faço essa questão pra que vocês pensem nisso, 1492 
não quer dizer que é o que a gente acha que é certo 1493 

ou errado . [Prá que pensem nisso assim...] 1494 

Alexandre [Às vezes, né...] a mídia bota... impõe, né? que tem 1495 
que ser aquele padrão de beleza que nossa, né... 1496 

 ((conversas sobrepostas)) 1497 

Alexandre Às vezes a pessoa por fora não precisa nem ser é::: 1498 
aquele padrão todo de boniteza, agora voltando pro 1499 

lado mais família  assim, é... mas vê aqui o que a 1500 
pessoa tem de bom, às vezes a::: o casco por fora 1501 

não precisa ser aquilo tão perfeito... linda que a 1502 

pessoa é por dentro, né? mas às vezes a pessoa por 1503 
dentro é um ser humano lindo, de um coração bom, 1504 

uma pessoa assim, né? Entende? Então... enquanto 1505 
só olhar a beleza... 1506 

Vicente Exterior.  1507 

Alexandre dá nisso, né? 1508 
Vicente Porque às vezes é... que nem o padre  disse...oh... 1509 

tava rezando a missa e passou por mim uma galega 1510 

muito linda lá. O cara olhou “porra que mulher mais 1511 
linda que tá passando lá”. O padre disse “tu... tu... às 1512 
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vezes tu se engana por fora uma beleza e por dentro 1513 

tudo podre”. ((riso)) Então... 1514 

Ilma Sim. É verdade. Homem e mulher, né? 1515 
Edson Eu não olho o:::: a embalagem eu olho o conteúdo.  1516 

Vicente O que eu acho... o que eu acho::: coisa séria, isso é 1517 

uma coisa séria, isso não é brincadeira que nem eu 1518 
tô falando, é coisa séria, entendesse? tem coisa que 1519 

você pode por no teu corpo, mas ela não pode 1520 
fazer... entendesse? então por que por que essas 1521 

coisas vêm tão facilmente e a e a mulher... ela vai 1522 

tão fácil a::: atrás daquilo que talvez é um risco de 1523 
vida tão grande pra ela? Deixa marido, deixa filho, 1524 

deixa tudo ... 1525 

Vanessa Acho que o Gean quer falar alguma coisa, né? 1526 
Gean Hoje em dia... o mundo tá hoje assim, né. A mulher 1527 

hoje quer::: não quer andar mais na:::,né?... quer 1528 
((incompreensível)) tatuagem, cabelo, fazer unha... 1529 

Ilma Poderia ser de repente [pra responder as 1530 

expectativas né?] 1531 
Edson [Mas hoje o homem também.] 1532 

Gean É::: o homem também... é vaidoso, mas a mulher é 1533 
mais, né? 1534 

Edson Eles querem viver moda. 1535 

Gean Hoje em dia... do jeito que nos tamo hoje... é isso aí. 1536 
Silvia Só que é uma vaid::: essa vaidade também ela é algo 1537 

que aprisiona [muitas vezes, né?] 1538 

Gean [Sim] 1539 
Edson [Sim] 1540 

Silvia talvez não seja só um desejo da mulher, uma 1541 
escolha, mas é::: é uma forma dela dela ser mais 1542 

aceita [na sociedade...] 1543 

Gean [Sim.] 1544 
Silvia porque ainda os valores tão muito carregados 1545 

porque vocês... vocês entendem da questão da::: de 1546 
outra forma de beleza, que é a beleza, né, do que a 1547 

pessoa tem é::: com valores e tal, mas ainda assim 1548 

quando você va::: vai chegar numa pessoa... ainda 1549 
tem muito embutido isso, né?  1550 

 ((conversas sobrepostas)) 1551 

Silvia você vai olhar a beleza e as pessoas querem ser 1552 
aceitas, não querem ser::: ser ignoradas... 1553 
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Gean ((incompreensível)) 1554 

Silvia É:: 1555 

Ilma Eu faço só uma última provocação  pra vocês 1556 
pensarem como dever de casa , nessa questão do 1557 

ciúme, né? 1558 

Vicente Hum. 1559 
Ilma a gente tava comentando ali antes disso, do poder 1560 

usar e não poder usar. Eu provoco vocês a pensar 1561 
assim o quanto que... a gente sente o outro como 1562 

possessão, como se fosse meu.... Por que que eu 1563 

posso dizer o que o outro vai usar? por que eu tenho 1564 
que me preocupar com isso? Se o outro é um ser 1565 

humano, indivíduo, é um outro, uma outra pessoa, 1566 

que não tá colada a mim, não é uma extensão 1567 
minha. Então o quanto que a gente pensa no outro, 1568 

seja num relacionamento, seja... nos filhos, enfim... 1569 
sei lá, amigos talvez, o quanto que a gente pensa no 1570 

outro como uma posse nossa. Será que o ciúme não 1571 

é uma forma de possessão também, de possuir algo? 1572 
... e se a gente for pensar nisso, o outro não é nosso? 1573 

Vicente Não, tem o::: tem... o ciúme... ciúme existe o normal 1574 
e o é doentio , né? 1575 

Ilma Mas qualquer um? Por que que existe... 1576 

Vanessa Como é que eu consigo saber se o ciúme que é 1577 
doentio e ciúme que não é doentio? 1578 

Vicente Eu sei, eu sei... eu sei [porque...]  1579 

Vanessa [será que] esse limite tá claro? 1580 
Vicente eu vivi oito anos. Eu vivi oito anos com isso. 1581 

Vanessa [Sofrendo ciúme?] 1582 
Ilma [Mas sofrendo ou...?] 1583 

Vicente Sofrendo isso aí. 1584 

Ilma Você tendo ciúmes dela ou...? 1585 
Vicente Ela... ciúmes de mim. Entendesse? 1586 

Silvia Como que é sentir isso? [Que o outro ...] 1587 
Vicente [Sentir...] Não, sentir o que você não faz. Ela julgar 1588 

você. 1589 

Silvia Alguém falou que ciúme é bom, que é uma 1590 
demonstração de amor. Tu se sentia bem com isso? 1591 

Com esse ciúme que ela tinha? 1592 

Vicente Não não... oh, só uma.. uma frasesinha , eu tô 1593 
sentado assim e ela assim, duas mulheres queriam 1594 
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(sentar) ali, no no banco sentado do ônibus na:: na, 1595 

de frente, mas eu nem noção, como tem Deus no 1596 

céu, nem noção... porque é normal você estar de 1597 
frente com outras pessoas em ônibus... ou um atrás 1598 

do outro, um na frente, tem nada a ver, ela 1599 

simplesmente ela olhou pra mim, “tu tá olhando 1600 
praquelas vagabundas aquelas galega lá” 1601 

 ((risos)) 1602 
Alcides É::: Bem assim. 1603 

Vicente Escuta... escuta bem... daí o que aconteceu, [ela ela 1604 

foi...] 1605 
Alexandre [isso aí foi infantil.] 1606 

Vicente foi me intisicando intisicando eu peguei o ônibus do 1607 

((nome de um bairro da cidade)) aqui, ela chegou no 1608 
oni::: lá e queria bater na mulher, eu não deixei, no 1609 

terminal, do ((nome de um bairro da cidade)). Ela 1610 
pegou, puxou o ônibus e foi.... Eu fui junto... só que 1611 

chegar na:: na::: creche tinha que pegar as crianças. 1612 

Ela quase arrancou a cordinha do ônibus e desceu 1613 
no cadeirão foi lá pegou as crianças na creche e foi 1614 

embora. Eu fui pra casa, <tranquilo>, <tomei meu 1615 
banho> tudo... deixei ela chegar em casa, dar banho 1616 

nas crianças  e sentar, quando ela sentou.... 1617 

Silvia Aí começaram? 1618 
Vicente Não::: Eu só disse uma pergunta pra ela, “de hoje 1619 

em diante eu não saio mais contigo”. Ficamos 1620 

mais... quatro anos juntos e não saímos mais um 1621 
com o outro. Ela saía com quem ela queria sair com 1622 

os parentes dela ela podia ir... passear pro lugar 1623 
onde que ela queria ir. Eu saía com os meus filhos, 1624 

quando ela queria sair com os filhos nossos ela saía. 1625 

Eu não saí mais, chegou no final eu saía com as 1626 
crianças e ela dizia, “é::: nem me convida mais pra 1627 

sair, né?”. Ela se tocou que ela fez errado, 1628 
entendesse? E eu não saí mais, né? Não saio. 1629 

Edson Então... então por que que não fez que nem eu que 1630 

um dia tava sentado... olhei pro lado, vi uma... a 1631 
mulher olhou pra mim e “queres que eu embalo pra 1632 

levar de presente?”  ((rindo )) 1633 

 ((risos)) 1634 
Vicente É::: Doença. Não é ciúme. É doença. 1635 
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 ((conversas sobrepostas)) 1636 

Silvia Então... ciúmes nem sempre é pra demonstrar... que 1637 

nem fala, né? “ah uma demonstração do amor”... 1638 
ciúme é... 1639 

Vicente Não não não não. 1640 

Ilma Acho que são conceitos prontos que a gente tinha 1641 
que rever assim. Todo mundo fala isso, mas será 1642 

que realmente é assim? “Ah um pouquinho de 1643 
ciúme é bom”, isso é o que a gente sempre escuta, 1644 

mas será que é isso mesmo? Acho que isso é que é 1645 

importante aqui no grupo, a gente tem que pegar 1646 
essas verdades prontas que desde pequenininho 1647 

sempre repetem e questionar essas verdades... pode 1648 

ser que não seja assim... 1649 
Vicente Eu não preciso de ciúme. É confiança.... Não é 1650 

questão de ciúme, é confiança. Confiar um no outro. 1651 
Já chega. Como é que eu vou aprontar com ela, do 1652 

lado dela, e dar um sinal pra mulher? Entendeu? 1653 

Ilma É:: e assim, né, Vicente, os olhos são teus, como é 1654 
que ela pode tentar dizer pra quem tu [pode olhar?] 1655 

Vicente [pra quem tu pode olhar...] 1656 
Ilma É isso que eu tô dizendo, é uma possessão. Quem 1657 

pode dizer que a mulher não pode olhar pro lado, 1658 

que o homem não pode olhar pro lado... É seu, você 1659 
não é posse de ninguém, né? 1660 

Vicente E ela é assim ((rindo)) 1661 

 ((alguns vão se levantando para tomar café)) 1662 
Silvia Gente, dia 7 de dezembro é o último dia. Não 1663 

faltem, por favor, vai ser bem legal. 1664 
Ilma Comam aqui, vocês. Tem ainda refrigerante? 1665 

Ilma Sete é o último então? 1666 

Silvia Desse ano, né, sete é o último desse ano. 2016 já 1667 
foi, né? 1668 

 ((conversas sobrepostas)) 1669 
Vicente ((incompreensível)) e o último encontro de 2016 eu 1670 

vou vir entregar a camisa da... 1671 

Ilma Isso, vem com a camisa da... ainda serve? 1672 
Vicente Claro. 1673 

Ilma O::pa. 1674 

Alexandre Quem sabe eu não venho com uma camisa dessa aí  1675 
 ((conversas sobrepostas)) 1676 



519 

 

 ((Vanessa conversa ainda brevemente com Edson e 1677 

Alexandre para agendar uma entrevista. Em seguida 1678 

todos terminam de tomar café e saem.)) 1679 
 1680 

 1681 
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ANEXO J - SESSÃO 05 
Duração: 70min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Alcides; 
Gean; 

Alexandre; 
Vicente; 

Ilma; 
Roberto; 
Vanessa; 

Silvia. 
 

Contextualização: os participantes estão na sala onde ocorre o grupo. 
Estão todos conversando sobre assuntos diversos (loteria federal, sobre 
o fim de ano e as próximas datas da sessão do grupo). Conversam ora 
em grande grupo ora em grupos de dois ou três interlocutores. 
 
 
Silvia [Então a gente pode começar, né?] Já começamos.  1 
Ilma É::: 2 

Silvia É::: hoje realmente é o último dia que a gente vai... 3 

vai... se encontrar aqui  com o grupo. Depois é 4 
fevereiro, treze de fevereiro. Se vocês lembrarem, 5 

né, caso a gente não consiga entrar em contato. 6 

Alexandre Eu já gravei no meu::: o papelzinho aqui tá... 7 
 ((conversas sobrepostas)) 8 

Ilma É? 9 
Silvia Não vai esquecer do treze, né? 10 

Alcides (não é) sexta-feira, né? 11 

Silvia É uma quarta, né? E não uma sexta. 12 
Vanessa É. Não é uma sexta. 13 

Silvia Vai ser no mesmo horário sempre as quartas-feiras. 14 
E aí pensando da gente... concluir a::: esse::: esse 15 

ano, né, que a gente teve, esses encontros que teve 16 

gente que tá começando agora, né, enfim, pensamos 17 
de fazer uma espécie de::: retrospectiva... porque::: 18 

às vezes é importante a gente parar e pensar  no que 19 

foi bom, no que não foi, pra poder melhorar 20 
algumas coisas se a gente não para e não pensa, né, 21 
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acaba repetindo algumas coisas que não deram 22 

certo... e::: depois às vezes acaba reclamando que 23 

não tá dando certo, né? Então é::: é  legal a gente 24 
parar e ver o  que foi positivo, o que não foi, pensar 25 

um pouquinho sobre a::: sobre a vida, sobre as 26 

escolhas que a gente faz pra que no próximo ano a 27 
gente possa fazer escolhas um pouco mais 28 

conscientes, né? Então a gente fez algumas 29 
perguntas aqui, sobre o ano que tá se encerrando, 30 

é::: pra falar sobre alguma coisa boa que aconteceu 31 

com você, alguma coisa que deixou triste, é::: algo 32 
que poderia ter feito diferente ou que você gostaria 33 

que pudesse ter acontecido. É bem pessoal essas 34 

perguntas, né, é bem íntimo assim, então, cada um 35 
tem que pensar um pouco pra si pra poder 36 

responder. E esse exercício de responder vocês não 37 
vão tá respondendo pra gente, vocês estão 38 

respondendo pra vocês mesmos porque são 39 

perguntas simples, mas ao mesmo tempo não são 40 
fáceis de responder. A gente tem que pensar. A 41 

gente não é acostumado a pensar sobre o que 42 
acontece com a gente, né? Então a gente vai 43 

distribuir e deixar que vocês tranquilamente 44 

pensem, ali nas respostas e tal. Não se preocupem 45 
em expor, ninguém é obrigado a expor. Se quiser 46 

compartilhar ok, se não quiser a gente conversa no 47 

geral sem você precisar falar a resposta que você 48 
fez, tá? Mas isso aqui é mais um exercício pra cada 49 

um... Alguém tem dificuldade com leitura ou com 50 
escrita? Se precisar de ajuda::: só chamar a gente.... 51 

e a caneta nem sempre funciona... 52 

 ((conversas sobrepostas)) 53 
Silvia Escreva algo de bom que aconteceu em 2016 54 

((lendo para Alcides)) ... depois eu vou ler os 55 
outros. 56 

 ((Silvia lê as perguntas com alguns participantes)) 57 

Silvia ((incompreensível)) algo que você 58 
((incompreensível)) diferente se tivesse 59 

((inaudível)) Algo que você gostaria que tivesse 60 

acontecido. 61 
 ((barulho muito forte de ventilador)) 62 



523 

 

 ((conversas sobrepostas, inaudível)) 63 

Silvia ((incompreensível)) tá lá fora. 64 

Roberto Quer que eu tire? ((se referindo à lâmpada que 65 
estava provocando o barulho no ventilador))... ah a 66 

camiseta. ((Roberto iria subir numa cadeira onde 67 

estava a camiseta de Vicente)) 68 
Silvia Saco isso, né? ((se referindo ao barulho do 69 

ventilador)) 70 
Vanessa Pois é, né. 71 

Silvia Essa lâmpada tá muito grande. 72 

Ilma ((incompreensível)) 73 
Silvia É a lâmpada que tá batendo ali. 74 

Roberto Que dia que é sexta-feira? Se hoje é oito. 75 

 ((Vicente se levanta e tenta consertar a lâmpada do 76 
ventilador para acabar com o barulho)) 77 

Ilma [A lâmpada.] 78 
Vanessa [É dia sete.] 79 

Vicente Não. Não faz mal. 80 

Roberto É que quinta eu vou... ((incompreensível)) 81 
Vanessa É dia sete. 82 

Silvia Quer que eu desligue lá? ((se referindo ao 83 
interruptor do ventilador)) 84 

Ilma É a lâmpada, né?  85 

Silvia É::: Fica aí oh Vicente. ((risos)) ((Vicente está 86 
segurando a lâmpada)) 87 

Ilma [((risos))]  88 

Vanessa [se quiser ser um português bem chato, hoje são 89 
sete.] 90 

Silvia [Se virar um pouquinho, não vai?] 91 
Vanessa Se for bem chato. 92 

Vicente Se tirar ela? 93 

Silvia Óh:: melhorou, viu? 94 
Ilma Óh é o toque, né? 95 

Vicente Oh:: ela vai vol::: 96 
Vanessa Vai voltar ((risos)) 97 

Vicente (Ela pesada) 98 

Ilma Acho que a gente tira, né? 99 
Silvia A gente pode desenroscar ela. 100 

Ilma Não vai precisar. 101 

Vicente Pode desenroscar e tirar fora. 102 
Vanessa Ah é a lâmpada que tá fazendo barulho? 103 
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Silvia Ai pelo amor de Deus ((incompreensível)) 104 

((olhando para Vicente que está desenroscando a 105 

lâmpada com o ventilador ligado)) 106 
Vicente Desliga lá. 107 

Silvia Não sei qual dos dois que é agora. ((se referindo aos 108 

interruptores)) 109 
Roberto Você pode... é::: colocar ele rodar em sentido 110 

contrário. 111 
Silvia É, porque vai pra cima, né? 112 

Roberto É, daí não vai fazer barulho. 113 

Silvia Oh:: Vicente, espera, eu vou fazer um teste aqui... 114 
eu vou colocar pra baixo. 115 

Vanessa Ah, agora ele já tá girando ((incompreensível)). 116 

Roberto Porque é pesada a lâmpada ali também, por isso 117 
também, né? 118 

 ((barulho de lâmpada sendo desrosqueada)) 119 
Vanessa Aí::: deu. 120 

Roberto O bom que não tem perigo de isso aí sair voando, 121 

né? Dece::: decepando cabeças... 122 
Silvia Tu diz que não? 123 

Roberto Oi? 124 
Ilma Deus o livre. 125 

Silvia Isso aí tá bem estranho. 126 

Roberto É:: bem estranho. 127 
Ilma Eu nunca tinha pensando nisso. 128 

Roberto Nunca? 129 

Ilma Não, se ele se soltar ((incompreensível)). 130 
Roberto Uma vez caiu um... 131 

 ((conversas sobrepostas)) 132 
Roberto Morava numa pensão ali caiu um... Nossa Senhora. 133 

Se pega em nós, matava. 134 

Ilma Mas era pra ser de plástico, né? Essa::: as hélices, 135 
né? 136 

Vanessa Mas::: 137 
Ilma Ou acrílico, talvez no máximo... 138 

Roberto É::: mas espécie de madeira...  mas numa 139 

velocidade dessa aí... 140 
Vanessa É::: 141 

Roberto qualquer coisa é cortante. 142 

Vanessa Qualquer material machuca. 143 
Roberto Sim:::, claro. 144 
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Vanessa E é fininho, né? 145 

Silvia Mas já foi::: pedida a instalação do ar-condicionado, 146 

é que agora... que antes não dava pra instalar porque 147 
a casa caia... no verão caía a luz. A gente tem um ar-148 

condicionado de ((incompreensível)) 149 

Vanessa Tem que fazer uma ligação diferente, né? 150 
Silvia ((incompreensível)) eu não se vai aguentar 151 

((incompreensível)) 152 
Vanessa Trabalhei numa escola assim. Tinha um laboratório 153 

de informática novinho assim ((incompreensível)) 154 

não dava pra usar ((incompreensível)) 155 
Silvia ((incompreensível)) eles estão fazendo ali 156 

((incompreensível)) 157 

 ((Silêncio – 12 segundos)) 158 
Vanessa Silvia, ((incompreensível))? 159 

Silvia Dei uma procurada e também não achei mais. 160 
Vanessa Nem eu. Nem parecido do que tu tinha dito assim. 161 

Achei setecentos só... 162 

Silvia Veio o::: o alerta pra mim, veio assim “as passagens 163 
estão subindo, [aproveite”] 164 

Vanessa [Aproveite] pra comprar, né? 165 
Silvia É:: aproveit::: ((risos)) aí realmente subiu assim... 166 

Roberto Quanto é que tá? 167 

Vanessa Ela disse que tinha encontrado trezentos [e pouco...]  168 
Silvia [Quarenta.] 169 

Roberto [Pra Recife?] 170 

Vanessa Tem... tem tempo é::: pra Recife ida e volta, não é 171 
barato? 172 

Roberto É. [Eu compro já com esse valor...] 173 
Vanessa [Se eu tivesse visto também comprava], mas não 174 

tem mais. 175 

Roberto E agora?  176 
Silvia Não tem mais. 177 

Vanessa Não tem mais. 178 
Roberto Tu comprou? 179 

Ilma Mas no::: no dia do Black Friday  180 

((incompreensível)) tava trezentos e trinta e nove 181 
ida e volta, só que daí tinha que voltar no dia seis. 182 

Mas tava ida e volta trezentos e trinta e nove. 183 

Silvia Prefiro deixar pra mais em cima. 184 
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Vanessa É::: eu tô pensando em deixar pra próximo também, 185 

às vezes acontece. É um risco, né, tu pode pagar 186 

muito caro, ou tu pode conseguir barato também. 187 
Ilma Mas é mais barato comprar milhas, daí, se inscrever 188 

no ((incompreensível)), pagar cento e cinquenta 189 

reais, ganhar quinze mil milhas e daí tu consegue 190 
comprar.  191 

Vanessa Ah é? 192 
Silvia Quinze mil milhas dá pra ir e voltar? 193 

Ilma Dependendo da época, acho que... vai ser abril, dá 194 

pra ir e voltar.... Tem promoção por seis mil. 195 
Silvia ((Incompreensível)) 196 

Vanessa Agora só notícia triste, né? Um saco, né? 197 

Ilma Não mas é avião grande não tem 198 
((incompreensível)) o problema são os pequenos... 199 

de ônibus ((incompreensível)) 200 
Roberto Se for de ônibus a gente tem que sair uma semana 201 

antes... e voltar uma semana depois.  202 

Vanessa No:::ssa. 203 
Roberto Sair no meio de março pra voltar no meio de:: maio, 204 

daí. O congresso é em abril. 205 
Silvia ((incompreensível)) 206 

Vanessa Nem posso, eu tenho em julho de novo. 207 

((incompreensível)) em julho durante as férias, né?  208 
Silvia Tenho que pagar ainda. 209 

Vanessa É, eu também não, vou deixar pra janeiro que na 210 

verdade tem desconto até dia 31, né? 211 
Ilma Uhum. 212 

Vanessa Mas:::: 213 
Ilma Mais ou menos 50 reais também, né? Não é um 214 

absurdo. 215 

Vanessa É, tô pensando , é melhor deixar certo, pagar um 216 
pouco antes pra ter certeza que você vai do que 217 

perder... 218 
Roberto Cinquenta reais? 219 

Vanessa Aumenta, né? [se tu não pagar depois.] 220 

Roberto [Aquela música da Mayara Azevedo?] 221 
Vanessa Ah::: meu Deus::: Parei numa lanchonete pra comer 222 

esses dias e tava um DVD disso aí. [Pelo amor de 223 

Deus:::] 224 
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Roberto [O Mc não sei] das quantas regravou a música... 225 

fez... fez um toque diferente assim, sabe?... Funk. 226 

Vanessa Pela letra combina com Funk mesmo. 227 
Roberto Mas tu viu o que eu postei lá? 228 

Vanessa Não:::, o quê? 229 

Roberto Dá uma olhadinha, a Silvia também postou. 230 
Vanessa Sobre o quê? 231 

Roberto A Silvia explica. 232 
Ilma Do empoderado? Ah muito bom. 233 

Silvia É um programa  da Gimenez fizeram um::: 234 

Vanessa Ah::: Sim sim sim eu vi... correu na internet... isso 235 
eu vi. [Eles mudaram as letras, né?] 236 

Silvia [Várias letras...] tem uma::: que fala, o que é o 237 

feminismo... 238 
Vanessa Eu não vi todas, eu vi que é meio que um::: 239 

misturado assim 240 
Silvia ((incompreensível)) Dança do machismo assim... 241 

((incompreensível)) com o ‘Tchan’... não é::: não 242 

é::: 243 
Alexandre °Escrevo aqui?° 244 

Ilma ((incompreensível)) 245 
Vanessa ((incompreensível)) uma paródia, né? O legal é que 246 

os cantores das outras músicas tavam ali, né?  247 

Silvia É::: tavam ali, né? 248 
Vanessa Isso que foi legal assim, né? 249 

Ilma Os cantores do ‘Tchan’, né?... 250 

Vanessa É::: 251 
Ilma Eu gostei bastante. 252 

Silvia Depois que eu me dei conta que eu fui... pensar [na 253 
letra original do ‘Tchan’] 254 

Vanessa [Isso me chamou atenção.] 255 

Silvia ... como é machista, né? 256 
Ilma Extremante. 257 

Silvia ((incompreensível)) 258 
Ilma Coloca a mulher como um pedaço, né? Como se 259 

fosse um objeto, né? Objetifica, né? Eles falam 260 

mesmo isso... 261 
Silvia ((incompreensível)) se ela consentir. ((riso)) 262 

 ((Silêncio – 30 segundos)) 263 

Vanessa °Li uma reportagem sobre um filme... não sei se tu 264 
chegasse a ver... teve uma cena de:: de estupro e:::° 265 
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((incompreensível)) os homens armaram isso... ela 266 

depois::: ficou traumatizada durante um tempo e::: 267 

um filme bem famoso ((incompreensível)) ... um 268 
clássico assim... 269 

Silvia No::::ssa... 270 

Vanessa com Robert De Niro inclusive [deixa eu achar 271 
((incompreensível))...] ((busca no celular)) 272 

Roberto [Esse filme que o Adriano:::] colocou ali... 273 
Vanessa ele tá::: ah não desculpa desculpa, pode... 274 

Roberto é um documentário? Eu não assisti nada. Tu 275 

assistiu? 276 
Silvia Eu lembro que a gente assistiu aqui, eu me lembro 277 

do título, mas eu não lembro do filme... 278 

Roberto ((incompreensível)) 279 
Silvia ((incompreensível)) tu já tava? 280 

Roberto Ele sugeriu isso, né? 281 
Ilma É um filme isso? 282 

Roberto É um documentário. 283 

Silvia Eu tenho que assistir um pedacinho pra ver se eu 284 
lembro porque eu lembro desse título 285 

((incompreensível)) 286 
Roberto É uma espécie de documentário assim, pelo que me 287 

falou ali. 288 

Silvia Vou olhar. 289 
 ((silêncio – 4 segundos)) 290 

Ilma Amanhã é a defesa da::: [da Joana, né?] 291 

Silvia [Da Joana.] É uma hora. 292 
Vanessa Então... vocês sabem onde é que é, o bloco essas 293 

coisas? 294 
Silvia Eu tenh aqui. J-302 295 

Roberto [Qual é o:::?] 296 

Silvia [Jota:::] 297 
Ilma Mas::: libera aqui...? 298 

Silvia [É J-302] 299 
Roberto [Eu vou cortar o cabelo.] Ao meio-dia... só se eu 300 

almoçar::: às onze.  301 

Ilma Mas::: libera aqui, Silvia, pra ir lá? 302 
Vanessa J...? 303 

Silvia [302.] 304 

Roberto [eu me autolibero.] 305 
Ilma Vocês vão? 306 
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Vanessa Tô pensando em ir. 307 

Ilma Tais pensando em ir? Uma hora? 308 

 ((silêncio - 9 segundos)) 309 
Ilma Terminaram, rapazes? Ou vocês precisam de mais 310 

tempo? 311 

Vicente Terminamos... eu acho. 312 
Ilma É? Todos? 313 

Alexandre Acho:: 314 
Ilma Vamos lá?... Terminaram? 315 

Gean ((incompreensível)) 316 

Ilma Não? 317 
Gean Terminamos sim. 318 

Ilma ((riso)) 319 

Alcides Explicar que eu escrevo muito mal aqui... 320 
Ilma Não::: ((incompreensível)) 321 

Silvia ((incompreensível)) 322 
Alcides Esse ano pra mim aconteceu nada de bom... só (o 323 

que não presta) 324 

Ilma Só ruim? Fora só ruim? 325 
Alcides Então não adianta eu explicar muito, né? [Porque:::] 326 

Silvia [Mas sabe também], isso o que o senhor falou,né, 327 
escrever e às vezes não consegue se expressar o 328 

quer::: com a escrita. É::: esse exercício de::: às 329 

vezes a gente falar organiza até o pensamento, né. 330 
Falar é importante, porque aí a gente começa a 331 

entender melhor as coisas. Quando fica só aqui a 332 

gente não::: põe pra fora, a::: a gente não fica, não 333 
tem as ideias tão claras quanto quando a gente 334 

consegue falar sobre elas, né. E::: a gente podia 335 
conversar um pouquinho né? 2016 tá acabando 336 

assim e::: aconteceu algo de bom?... Alguém queria 337 

comentar alguma coisa? Lembrou algum fato bom 338 
que aconteceu? 339 

Alcides É:::: aconteceu alguma coisa boa 340 
((incompreensível)) mas muita coisa errada 341 

também...  342 

Silvia É:::? 343 
Alcides É::: eu:: não ia falar isso só que ((incompreensível)) 344 

eu tinha restaurante aqui n (português) tudo::: e deu 345 

um problema enorme lá e (até fechei) então pra mim 346 
isso foi uma catástrofe que eu nunca vou esquecer 347 
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((incompreensível)) mas::: graças a Deus agora 348 

(tenho esse) daqui, é::: a situação da <separação> 349 

tudo né... tudo isso aconteceu comigo... então não é 350 
fácil pra gente responder essa questão,  né. Mas de 351 

qualquer mane::ira eu::: paguei uma conta que eu 352 

não devia, sem poder,  paguei e tô de cabeça 353 
erguida... recons:: construí minhas coisas tudo... né? 354 

Então a história é complicada, sabe, né, pra mim 355 
falar tudo aí os miudinho aí vai levar um::: 356 

((incompreensível))né? 357 

 ((Roberto em Vanessa estão em conversa paralela, 358 
sussurrando, enquanto Silvia conduz o grupo e há a 359 

fala de Alcides. Gravador está mais próximo de 360 

Roberto, por isso sua voz é a que mais se houve))) 361 
Roberto Oh eu compartilhei. Compartilhei, mandei pra mim. 362 

((sussurrando, referindo-se à reportagem que estava 363 
lendo no celular de Vanessa)) 364 

Vanessa ((incompreensível)) 365 

Silvia Mas o senhor:: abriu outro restaurante? 366 
Roberto Oh::: o Almodovar tem... uns filmes bacanas. 367 

Alcides Não, por enquanto não. 368 
Roberto Um diretor francês que fala sobre a questão da 369 

(libertação) da mulher... só que ele escracha... ele 370 

escracha, né, a sexualidade de um jeito bem::: 371 
quebrando todos os tabus. 372 

Vanessa Uhum. Eu vi que ele compartilhou. 373 

Roberto Sim. 374 
Alcides ((incompreensível)) do jeito que a situação ficou... 375 

mas até que eu recupero tudo não vai ser fácil... mas 376 
eu tenho fé que as coisas se ((incompreensível)) mas 377 

foi tudo tudo ((incompreensível)) dá uma raiva... 378 

uma decepção... tem que::: enfrentar a luta, né ? 379 
Roberto Pois é, a::: ...diante dessas coisas... nem tudo é::: 380 

nem tudo é negativo às vezes, é necessário a gente 381 
mudar algumas coisas da vida da gente pra que a 382 

gente:: melhore. Mas assim oh::: 383 

Alcides Acho que foi Deus que colocou esse piá 384 
((incompreensível)) ((se refere ao neto que estava o 385 

aguardando)) jeito que as coisas já tava, né? [Esse 386 

aqui é tudo de bom.] 387 
Roberto [Como é que é o seu nome?] 388 
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Silvia Alcides. 389 

Roberto Como? 390 

Silvia Alcides. 391 
Roberto Alcides. Seu Alcides, assim, óh... é::: tem uma::: eu 392 

sempre falo e as meninas já tão cansadas de ouvir 393 

já, tem uma autora que fala que “a vida só é possível 394 
reinventada”, a gente tem que reinventar ela a cada 395 

dia, a cada mês, a cada ano. Se reinventar, se 396 
reconstruir enquanto pessoa, né?... Eu acho que é, 397 

isso faz parte da nossa história, do nosso::: do nosso  398 

amadurecimento e também, assim, o senhor falou 399 
que não aconteceu nada de bom, né, pra falar, mas o 400 

senhor vem até aqui e veio andando, já é uma coisa 401 

boa. Quantas pessoas que não conseguem nem 402 
andar? ((pausa longa)) O senhor tá aqui, o senhor tá 403 

conversando, o senhor tem capacidade de interpretar 404 
o que a gente fala... quantas pessoas que a gente 405 

atende, eu, a Ilma, a Silvia que atendemos pessoas 406 

que não conseguem nem falar o que tá pensando, o 407 
que tá sentindo, né? ... então como que eu posso 408 

fazer o meu chão pra continuar andando? O que que 409 
eu tenho de bom, né? Sabe? Então, você olhar pra 410 

trás... é poder perceber, né, de que forma que se 411 

pode reconstruir, né, a tua trajetória, a tua 412 
caminhada... Porque a gente é como uma casa, né, 413 

tem que ter uma:: uma base pra se::: se sustentar. E 414 

todos nós temos potencialidades. Cada um de vocês 415 
que tá aqui e cada um de nós.  416 

Alcides É verdade ((incompreensível)) entrei no grupo 417 
falando porque que eu tô aqui. Que daí esses dias (o 418 

pastor) disse que ((incompreensível)) eu podia ter 419 

pagado a fiança e ter saído, mas eu <achei melhor> 420 
deixar assim, porque eu sei que eu ia fazer coisa 421 

errada, né?...  pior ainda do que eu já tinha (feito).  422 
Então eu achei melhor fazer isso que eu fiz... saí 423 

fora... assinei o divórcio pra ela... foi viver a vida 424 

dela, dei o que ela merecia ela ganhou, eu já tô com 425 
outra pessoa muito boa também graças a Deus... 426 

então tô recomeçando minha vida, né, tudo de 427 

novo... É complicado. Não queria nem falar isso, 428 
mas isso é verdade. [Isso aconteceu comigo.] 429 



532 

 

Vicente [Não:::] isso é assim::: mas faz parte da:: da:: do 430 

grupo, né ? 431 

Alcides Isso aconteceu... e tá acontecendo ainda, né? Porque 432 
não acabou ainda...  hoje trabalhei 433 

((incompreensível)) tá virado numa coisa 434 

((incompreensível)) tô de chinelo aqui, dedo tudo 435 
cheio de graxa... mas tem que fazer, né, ficou tudo 436 

abandonado, né? Quase quatro mês parado... 437 
((incompreensível)) vou ver se reorganizo, né? E 438 

agora tem que mexer com tudo de novo, eu vou 439 

receber um ((incompreensível))... pra ver se vai dar 440 
certo, né? Fazer o quê?... ((se lamentando)) vai ver 441 

se for bom se encontrar com vocês aqui 442 

((incompreensível)) pra ver se põe alguma coisa que 443 
presta pra cabeça da gente, né?... mas... [eu me via 444 

numa situação...] 445 
Vicente [Desabafa desabafa...] 446 

Alcides ...que pra mim nada <prestava>... eu só tremia, né, 447 

não  ((incompreensível)) óia, eu não conhecia o que 448 
que era uma delegacia... nada... [a coisa mais 449 

(triste)...] 450 
Silvia [É, o que o que o Roberto falou::] também tem um 451 

pouco a ver com::: quando a gente tem um 452 

problema, a gente coloca ele tão próximo da gente 453 
((incompreensível)) tanto que a gente não consegue 454 

ver pra além dele, né, mas existem ainda muita 455 

coisa de positivo, né, [o fato de] o senhor ter saúde, 456 
né?... 457 

Alcides [tem] 458 
Silvia e ter::: e já tá reconstruindo a vida, né, de alguma 459 

forma... quer dizer::: é só ter paciência pra lidar com 460 

o momento difícil, né? E::: ter metas  também né, 461 
planejar, que a gente vai falar sobre isso depois 462 

também... pra ir superando tudo isso. ...e os outros, 463 
querem comentar? ...O que chamou a atenção de 464 

mais positivo esse ano?  465 

Vicente Éh:::  ((pigarreou)) eu. A coisa mais boa que 466 
aconteceu em 2016, em primeiro lugar foi deixar o 467 

álcool , né? O álcool é um:: uma coisa que eu já tô 468 

lutando vinte anos pra sair dessa situação e::: mas 469 
cada dia eu recebo mais força pra mim::: deixar de 470 



533 

 

uma vez, né? mais pesando na minha consciência 471 

que eu tenho que abandonar ele mesmo, 472 

entendesse?. Antigamente eu não tinha aquele:::: eu 473 
deixava um mês, dois meses e já voltava a tomar de 474 

novo, uma vez, trinta dias já voltava a tomar de 475 

novo, entendesse? Agora com o tempo, com todas 476 
as::: as caídas que eu tive, todas as quedas que eu 477 

tive, eu já tô mais mais pra positivo do que pra não 478 
positivo, né.  Então a última caída que deu::: faz::: 479 

faz sete meses que eu caí. Então eu tô lutando com 480 

aquilo ali dia a dia, dia e noite, não é fácil, 481 
entendeu, você lutar com isso, mas eu tô 482 

conseguindo. O importante é você não andar é::::  483 

mais amigos. Consegui ter mais contato com mais 484 
amigos, porque:::: você::: quando você tá tá tomado 485 

você não vê amigo do teu lado, vê as pessoas 486 
totalmente diferente, né? E não é o amigo que tu vê 487 

quando tu tá tomado, não é amigo, tu vê::: tem 488 

pessoas que não querem o teu bem, pessoas que 489 
querem querem o teu mal, né? ...então é isso que 490 

eu::: conseguir mais amigos que::: Então são 491 
pessoas que vêm conversar comigo, eu sei que vem 492 

conversar comigo como amizade, pra ser meu 493 

amigo, né.  ...E::: e ter mais ter mais comunicações, 494 
né? Eu não tinha tanta comunicação antigamente, 495 

né, o Roberto sabe, né? Eu não conseguia me 496 

expressar e falar as coisas pra vocês, com ele, com 497 
ele, entendesse? hoje eu já tô mais ativo, já mudou 498 

mais a minha... hoje em dia  até virei mais falador. 499 
Tem um grupo lá na:: no CAPS que eu participo lá, 500 

lá ele diz a::: o pessoal diz ó, Vicente, “O Vicente é 501 

o último”, entende? ((risos)) que daí vai, vai, vai 502 
faltar pouco tempo pra acabar o grupo... daí vamos 503 

deixar o Vicente por último... daí de raiva eu não 504 
falo, né? ((risos))... E daí como isso aqui já tem, né? 505 

Muitas pessoas... e algo triste que eu perdi esse ano, 506 

que... foram a base da:: da minha vida, foi a minha 507 
mãe , né. Nossa... isso ali foi uma base que... deixou 508 

só a casa, né? Tem que::: tentar controlar a casa pra 509 

ela não cair também, né?  ((voz de choro)) A minha 510 
mãe era tudo, né. A minha mãe era tudo que me 511 
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acontecia de noite, dor de barriga, dor de cabeça, 512 

febre, era telefonar pra mãe. Era fazer um pão, eu 513 

como minha mãe fazia e ela deixava macio o pão... 514 
ela indicava pra mim, entendesse? ...tava no Centro, 515 

via uma coisa bonita eu já ligava pra minha mãe pra 516 

dizer “ó mãe, tal loja tem uma coisa bonita”. 517 
Conversava com uma pessoa da família, um::: uma 518 

pessoa estranha que fazia tempo que eu não via, 519 
telefona pra minha mãe... então a minha mãe foi 520 

um:: uma base que foi... que pra mim isso foi muito 521 

importante. Cada dia eu sinto saudade dela, 522 
entendesse? Então isso foi a coisa mais triste que eu 523 

perdi nesse ano, né?. E algo que pudesse fez fazer 524 

diferença, né? Uma nova chance. Conseguir a:::... 525 
conseguir conversar mais, ter mais paciência com os 526 

meus filhos... porque não tenho::: não tenho::: não 527 
sei se é que por causa do alcoolismo... não tenho 528 

paciência muito com os filhos... ultimamente, 529 

entendesse? Não sei se é por causa da idade deles ou 530 
do meu jeito de eu:: de eu reagir, da minha situação 531 

que eu tô vivendo, né?... e:::: estar mais estar... mais 532 
perto com eles, né?... “algo que gostaria que tivesse 533 

acontecido?” ((lendo)) que eu tivesse arrumado um 534 

trabalho esse ano . Na realidade eu não arrumei 535 
nenhum trabalho esse ano. Tô seis ou sete meses 536 

desempregado, e:::  só currículo, só currículo, só 537 

currículo... e mais nada, entendesse? ...e um dos 538 
meus sonhos que queria ter realizado, não consegui 539 

realizar é a::: é a teimosia, sou muito teimoso. Por 540 
isso que eu tenho (sentido) algo diferente durante o 541 

ano, só que eu tô vendo que a teimosia ela não 542 

deixou eu... de adquirir uma coisa diferente. Sou 543 
muito teimoso, se é aquilo ali, aquilo ali e não::: 544 

ninguém tira da minha cabeça, entendesse? O 545 
Roberto sabe, daquela vez lá do:: lá do::: (capitão), 546 

né? Foi feita aquela:::... aquela dinâmica lá... de 547 

entregar o café lá... pra turma lá... ((rindo )) 548 
Roberto Pode contar porque eu não::: não me lembro. 549 

Vicente Não lembra? 550 

Roberto Não. 551 
Ilma De entregar o café? 552 
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Vicente Café lá, foi feito na::: na:: não, não foi na coisa, foi 553 

lá na ((nome de uma rua)) lá. 554 

Roberto Foi um teatrinho, [não foi?] 555 
Vicente [Isso...] isso... que tinha que... no final lá ganharam, 556 

tinha que pagar um castigo, pra pagar o castigo ou 557 

tinha que levar café p:: pras pessoas  que perder::: 558 
que ganharam ou tinha que ficar 5 minutos de 559 

joelho. 560 
Roberto Ah é. 561 

Vicente Lembra? 562 

Roberto Lembro. 563 
Vicente Eu fiquei 5 minutos de joelho e não levei cafezinho 564 

pras pessoas que ganharam, entedesse? Então isso 565 

se torna muito teimosia, cara, eu ter... É e:::: mas no 566 
mais demais... isso passou, né, tá passando  567 

((incompreensível))  final de ano tivesse que:: deus 568 
ajude que::: ((incompreensível)) primeiro era tudo 569 

sem o álcool, né, sem o álcool eu já sou outra 570 

pessoa, né, mas com álcool eu já não sou:: não sou 571 
nem si mesmo, né? E eu tenho que agr::: tenho que 572 

dar um:::  um...achar incentivo... que foi minha 573 
finada mãe que me levou última vez eu pra internar, 574 

né? Minha finada mãe que internou no final a última 575 

vez, né? Então eu quero deixar um::: pra responder 576 
ficar mesmo sem álcool pra mostrar pra ela que ela 577 

deixou um:: um bom exemplo pra mim na Terra, 578 

né? É só isso.  579 
Silvia Que bom, então. Tá bom já. [Obrigada por 580 

compartilhar.] 581 
Alexandre [Beleza...] Vamos ver o que temos aqui, né? 582 

Silvia Algo de bom?  583 

Alexandre “Escreva algo de bom que aconteceu em 2016” 584 
((lendo))... Consegui um emprego , fechar o ano 585 

com saúde, né?  Graças a Deus, né?... junto com a 586 
minha família e os meus colegas, né. E assim, né?...  587 

“Algo que:: me deixou triste” ((lendo)) ...eu tenho 588 

um bem recente, né, que foi a queda do avião... da 589 
[Chapecoense ...] 590 

Ilma [Chapecoense] 591 

Alexandre isso aí...isso aí nossa... algo que na televisão assim, 592 
eu me colocava né, no:: no no lugar daqueles pais 593 
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que perderam aqueles filhos tão jovens, né, rapaz  594 

novo. Sabe? A gente fica::: não é fácil, né? 595 

Vicente Quem é pai sente, né? 596 
Alexandre é:: aquilo ali me deixou meio, né... vamos dizê::: 597 

muito difícil, né? porque sabe... eu olhava praquilo 598 

assim... me colocava no lugar das pessoas, né, 599 
infelizmente aconteceu, né, o acidente lá do avião, 600 

tava levando o time da Chapecoense pra jogar lá... 601 
e::: uma coisa também que deixa a gente... é ver 602 

essas esses desvios de dinheiro, né, essa roubalheira 603 

também né, tanta coisa boa podia ser feita com esse 604 
dinheiro e assim, né, uma máfia que fica roubando 605 

todo o país, né... desvio de dinheiro e essa 606 

corrupção é a mesma coisa, né? Complicado, isso é 607 
o que... deixa o cara aborrecido, né?. “Algo que eu 608 

gostaria de fazer diferente se tivesse uma nova 609 
chance?” ((lendo)) Acho que me... me “dedicar 610 

mais, né, aos meus projetos familiares e 611 

profissionais, né, buscando alcançar os meus 612 
objetivos” ((lendo)). E a última...  “o que você 613 

gostaria que::: tivesse acontecido?” ((lendo)). 614 
Bastante emprego no nosso país, né, tem muita 615 

gente desempregada... e::: quando tem muita gente 616 

desempregada a situação fica meio complicada... 617 
e::: uma melhor igualdade. Igualdade... do povo, né, 618 

tem muita desigualdade, né. Penso que poderia ser 619 

melhor, né? e não é, né? Então é isso aí, eu achei 620 
assim. 621 

Ilma Interessante.... mais alguém?  622 
Silvia Mais alguém quer falar? 623 

Gean ((incompreensível)) esse ano de 2016... pra mim 624 

foi::: tá acabando o ano, né, de 2016 e esperar 2017, 625 
né. Pra mim foi muito::: pra mim foi a:: triste, né? 626 

Perdi minha vó e::: minha separação  também, né. 627 
Complicado, né?. É complicado... “Algo que me 628 

deixou triste... “((lendo)) minha separação, né, doze 629 

anos de::: foi um atraso de vida , é complicado, né? 630 
Silvia Você acha que foi [um atraso de vida?]  631 

Gevani [Pra mim foi.] 632 

Silvia Mas por que, por que acabou? 633 
Gean Não::: não é porque acabou. 634 
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Silvia Avaliando esses doze anos você acha que não foram 635 

bons? 636 

Gean É:: daí é::: ((incompreensível)) os filhos, né? Os 637 
filhos ((incompreensível)) uma coisa boa, né?... Daí 638 

óbvio que eu gostaria de fazer... diferente... é isso 639 

que vocês falaram... “Algo que você gostaria que 640 
tivesse acontecido?” ((lendo))... É uma coisa que  641 

((incompreensível)) a separação, né, 642 
((incompreensível)) construir uma família e agora (o 643 

que que deu?)... pra mim foi... foi a rio abaixo , 644 

vamos dizer assim, né?   Agora até dia 22 tô indo 645 
embora, né? Pro ((nome de um estado vizinho))... as 646 

minhas filhas vão ficar aqui com ela.... agora tem 647 

que se virar com o que tem, né? Fiquei 648 
desempregado  também é... e::: ficar mais perto da 649 

família, né? Sozinho  bem dizer, né? Tenho meus 650 
filhos, né, vou ter que vir sempre, né, pra ver... é 651 

uma coisa que também eu não posso abandonar. 652 

Procurar mais::: 653 
Roberto Nem deve, né? 654 

Gean [Isso não vai acontecer, né?...] 655 
Vicente [Filho vai ficar sendo], né? 656 

Gean Sim... filho é ((incompreensível)) não tem::: 657 

((incompreensível)) só vai ficar mais distante, né, ir 658 
visitar... 659 

Silvia °Tá bom:::° 660 

Gean E é isso. 661 
Alcides Tem que encarar . 662 

Alexandre É, eu nem toquei no assunto, né?... eu também tô 663 
vivendo, né, também tô vivendo, né, tô vivendo essa 664 

esses assuntos aí. Na verdade eu nunca fui casado 665 

legalmente, né. Só vivo de rolo... junto assim, né 666 
mas... é a mesma coisa, não é um papel que... o que 667 

vale é a convivência né? e ela também, digamos, me 668 
abandonou. Eu tô... acho que um ano, um ano e 669 

pouquinho já que a gente... nós vivemos se demo 670 

que nem dois irmãos assim, né? Até tem gente que 671 
pensa que::: que::: que não tamo separado, mas 672 

tamo, né, faz mais de um ano . 673 

Silvia Vocês moram na mesma casa? 674 
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Alexandre É, assim a gente... ela tem o quarto dela que ela fez 675 

num canto da casa e eu tenho aonde eu já dormia 676 

antes, né, que ela dormia comigo assim... daí... só 677 
que ela foi muito na pilha de outras pessoas né?... de 678 

uma:: de uma menina que namorava um dos meus 679 

rapaz, né, na época era futura nora, hoje não é mais, 680 
hoje já é outra menina que namora ele, ela foi indo 681 

assim, sabe?... foi se deixando levar... 682 
Alcides Ouvindo mais os outro do que a gente 683 

((incompreensível)) [difícil...] 684 

Alexandre [É,] ela foi muito na conversa da menina lá, né, que 685 
a menina botava na cabeça dela que... qualquer 686 

coisinha, coisinha besta assim, que era coisa que 687 

nada assim que conversando era só se entender, né, 688 
coisa mínima, aí a menina, namoradinha do meu 689 

filho, chegava e que “vamos alugar a casa, vamo eu 690 
tu e o Bento e não sei o quê...” e ela foi entrando 691 

nessa fantasia, né? 692 

Silvia Mas não tinha nenhum motivo pra::: que fizesse ela 693 
entrar nessa fantasia assim, a relação de vocês... não 694 

tinha nada ? 695 
Alexandre É::: já tinha um... tava meio conturbado um pouco... 696 

porque ela me desautorizava ,né? Entende? E::: 697 

quando por exemplo  eu chegasse em casa e tava 698 
precisando de uma ajuda eu... chamava um dos 699 

rapaz, né. Óh, chamava um nome... “preciso de uma 700 

ajuda, você pode vir aqui e ajudar o pai a tirar essas 701 
coisas aqui?” né? as vezes era compra na moto 702 

porque eu ainda não tenho carro, né?... daí trazia 703 
bastante coisa na moto né, aí eles vinham me ajudar. 704 

E daí::: em vez dela, de ela... se ela não pudesse vir 705 

me ajudar na hora dizer pra um dos rapaz ir lá me 706 
ajudar, ela metia a boca ainda... “cê tá com 707 

preguiça”. Na verdade, se a moto tava muito cheia 708 
de coisa, o baú cheio e mais um tanto assim entre as 709 

minhas costas e o baú, né, eu enchia o baú quando 710 

achava algumas ofertas boas, no mercado eu pegava 711 
e comprava, né. Às vezes tinha um dinheiro coisa 712 

assim e pensava, não, vou aproveitar, né, e daí eu 713 

precisava de ajuda e::: e eu chamava algum dos 714 
rapaz e ela::: brigava comigo, “cê tá com preguiça 715 
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de levantar a bunda do assento da moto”... mas na 716 

verdade eu precisava, que tava muito pesado, né, 717 

perigava até a moto tombar, né, assim.... e muitas 718 
coisas assim que eu:: eu:: eu  queria as coisas certas 719 

e ela me desautorizava na frente dos filhos:: e era 720 

meio complicado, sabe? aquilo ali já não tá bom. 721 
Daí a:: a minha nora, né, na época, que era pra ser 722 

nora e hoje não é mais... aí foi botando na cabeça 723 
dela que devia alugar uma casa e ir morar, eles três 724 

não sei o quê e  deixar um dos rapaz comigo, né? Eu 725 

disse, “olha, eu me viro, eu não amarro ninguém pra 726 
ficar comigo, porque::: eu sou um cara que sei fazer 727 

qualquer tipo de serviço, né, eu sei fazer comida, 728 

faço qualquer tipo, eu sei limpar uma casa, graças a 729 
Deus nunca tive preguiça pra isso, né, eu sei lavar 730 

roupa, passar roupa, até hoje ainda eu faço a minha 731 
roupa eu que cuido ” 732 

Silvia Mas não é exatamente isso [que mantém o casal, né 733 

?] 734 
Alexandre [É,também não é, mas::] então foi uma coisa 735 

assim... daí ela então “vou te deixar porque tu 736 
sozinho tu vai te lasc ar, né?”, Eu disse “tu é que 737 

sabe, tua cabeça que:: que manda, né? Só depois 738 

não se arrependa, né?” e agora então que ela tá 739 
arrependida e::: e:::... nossa né, só que agora não::: 740 

não dá mais... entende? 741 

 ((conversas sobrepostas)) 742 
Vicente ((Risos)) Agora que dá ((incompreensível)) 743 

Ilma Agora tá naquela... vai e volta vai e volta vai e 744 
volta... 745 

Alexandre Agora não dá mais... [sábado...] 746 

Alcides [É::] comigo foi assim... a minha saiu três vezes 747 
((incompreensível)) chega. 748 

Alexandre Eu acho assim oh:::... um casal já tão junto porque 749 
tem sentimento, né, um pelo outro. Quando uma 750 

pessoa te fala coisa assim né, que machuca, que 751 

acaba::: matando o teu sentimento, né, então eu ficar 752 
com pena também não vale a pena pra mim, né. 753 

Ficar por pena, né? Quem tem pena é::: passarinho. 754 

Daí não adianta, eu acho assim se eu tivesse um 755 
bom tanto de sentimento por ela, né, claro que::: 756 
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imagina né, na hora, “tá volto, pode ficar tranquila, 757 

a partir de hoje... tamo junto”, como diz o outro, né? 758 

... mas não adianta eu fazer isso aí só da boca pra 759 
fora... entendeu? Ela::: 760 

Alcides Não é fácil. 761 

Alexandre ela matou um sentimento, né? Na verdade ela, com 762 
as palavras que ela me disse que, eu tenho nem 763 

coragem de dizer aqui né, foi palavra muito pesada 764 
né que eu nunca esperava uma coisa assim né, e::: é 765 

aquilo, sabe?  o que tinha de bom ela matou. Ela 766 

conseg::: como se ela pegasse uma planta bonita ela 767 
matava com o pior veneno em cima assim e matasse 768 

aquela plantinha ali... que ia sumir ali no chão .  769 

Silvia Hum... 770 
Alcides Nós ia quarenta e dois anos.. ((incompreensível)) 771 

Alexandre Não tem mais condição, mas graças a Deus né, isso 772 
aí óh eu nunca perdi o sono por isso, né toquei a 773 

minha vida normal, a mesma coisa, tudo que eu... 774 

continuava fazendo pela família eu faço a mesma 775 
coisa, né. Se eu acho uma coisa boa que eu sei que 776 

ela gosta de comer assim, alguma coisa, eu compro, 777 
mesma coisa, já comprava antes, não mudou nada 778 

sabe, a única coisa que mudou foi que ela me 779 

deixou :::, que nem diz o outro, meio jogado às 780 
traças assim ((rindo)) 781 

Silvia E que também essa situação  assim que não:: não tá 782 

juntos e nem... totalmente separados não tá muito 783 
bem resolvida, né? Isso também não é muito legal... 784 

Alcides ((Risos)) 785 
Silvia porque aí [impede os dois] de traçarem novos 786 

planos ou juntos ou separados, mas assim... 787 

Alexandre [É::: aí fica...] 788 
Alexandre Eu até disse pra ela, né, eu tô fazendo a escritura do 789 

terreno, né?...  gastando um dinheirinho mais ou 790 
menos pra fazer a escritura e tudo... daí eu disse pra 791 

ela depois que tiver a escritura tudo certinho... o que 792 

que ela acha né, o que que... qual é o plano assim 793 
que passa na cabeça dela e tal e::: ela disse “olha, o 794 

que tu decidi pra mim tá:::” 795 

Roberto Mas eu acho que tem... 796 
Alexandre “Tá beleza, né?” 797 
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Roberto Como que é o seu nome mesmo? Desculpa eu tenho 798 

uma [dificuldade....] 799 

Vicente [Alexandre] 800 
Vanessa Alexandre. 801 

Roberto eu tenho uma dificuldade pra guardar nome que às 802 

vezes esqueço até do da Ilma que trabalha comigo 803 
aqui... da Ilma . Assim, olha só, a:::: as coisas que 804 

acontecem na vida da gente, todas as coisas que 805 
acontecem na vida da gente, acontecem também 806 

porque de alguma forma eu tenho permitido que 807 

aconteça.  808 
Alcides É::: ((incompreensível)) 809 

Roberto Então assim, ó... o senhor conviveu não sei quantos 810 

anos com a sua ex-companheira né... é::: se ela 811 
desautorizava o senhor na frente dos filhos é porque 812 

se criou essa prática e o senhor permitiu em algum 813 
momento que isso acontecesse e isso foi se tornando 814 

cada vez maior até que explodiu,  digamos, é uma 815 

das coisas que o senhor reforçou aqui né, então é 816 
importante também perceber isso e olhar pra gente 817 

pra que a gente <não repita isso com outros 818 
relacionamentos> tá? Porque o senhor, né? Pod::: 819 

pode é::: conhecer outra mulher, se relacionar com 820 

outra mulher, construir outra família né, a vida... 821 
recomeça a cada dia como coloquei ali 822 

anteriormente... cada um de nós, cara, nunca é:::... 823 

tem um poema que eu esses dias compartilhei, que é 824 
assim... uns têm filho aos 20 outros aos 40 tá? ... 825 

outros nunca vão ter filho, cara... e daí, qual é o 826 
problema? Entendeu? A vida a gente faz ela a cada 827 

dia, a cada tempo, a cada época, tá? e assim óh, é::: 828 

o que a Silvia colocou... pra pra recomeçar é 829 
necessário, assim, fazer uma ruptura. Às vezes a 830 

ruptura dói porque você sai de uma zona de 831 
conforto, entendeu? Você tá acostumado a dormir 832 

numa cama ali, aquele travesseiro e tal e daí de 833 

repente você vai pra uma outra cama que não é mais 834 
a tua cama. É uma sensação de desconforto mudar 835 

de casa, mudar de emprego, construir outros 836 

vínculos e:: com certeza no relacionamento 837 
também. Porque quando você rompe o 838 
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relacionamento e você vai construir um outro 839 

relacionamento, você também vai ter que se moldar, 840 

tá? à outra pessoa e também construir uma vida com 841 
ela. Uma parceri::a né, seja no ambiente da casa né, 842 

doméstico, seja no no:: na questão do dinheiro e 843 

tudo mais. E pra fazer essa ruptura <eu vejo> que::: 844 
é muito difícil conseguir fazer morando no mesmo 845 

lugar. Tá? Porque ali::: tá a relação de vocês, né?. 846 
Então ela conhece o senhor há vinte anos tá, ela 847 

sabe as suas manias né, e o senhor a mesma coisa 848 

em relação a ela tá? E:: e aí assim::: caso um de 849 
vocês, tá, conheça uma outra pessoa e queira se 850 

envolver com outra pessoa, afinal vocês não tão 851 

casados, né? como que vai ser isso? Não vai ser 852 
legal, entendeu? Então assim ó, faz essa ruptura, tá 853 

sendo::: ... Qual que é o teu nome? 854 
Gean Gean. 855 

Roberto O Gean, tá sendo doído, ele falou que vai embora e 856 

sabe que vai passar um tempo só, seis meses, um 857 
ano né?... Vai respirar um pouco e retomar a vida de 858 

um outro jeito, [mas ele tá fazendo...] 859 
Gean [Ela queria que eu ficasse] morando junto na mesma 860 

casa... 861 

Roberto Ele tá fazendo um movimento de ruptura, [de 862 
romper.] 863 

[Gean Não tem como, né?] 864 

Roberto Tá? Então assim, é necessário ter isso... bem claro, 865 
romper dói, machuca, mas em alguns momentos é 866 

necessário a gente fazer isso sim, porque senão... a 867 
gente vai continuar andando naquele mesmo 868 

círculo, embora separados, você tá ali óh. 869 

Alcides (batendo na mesma tecla) 870 
Vicente (mais ou menos mais ou menos) 871 

Roberto Então:::: e existe também um controle que é 872 
subjetivo, tipo assim tu nem fala nada pra ela, mas a 873 

sua própria presença ou a presença dela já inibe o 874 

senhor de fazer qualquer outra coisa, entendeu? Tá? 875 
E de ser uma outra pessoa, que o senhor não era... 876 

digamos assim oh, o senhor era era casado com ela, 877 

ok? O senhor não vai ter uma vida de solteiro 878 
vivendo com ela... e nem ela, tá? Então vocês não 879 
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tão casados, não tão solteiros... vocês não tão:::... 880 

aonde  é que vocês estão, né?  881 

Vicente Estão e não estão... na realidade estão e não estão . 882 
Roberto Não, mas é::: 883 

 ((conversas sobrepostas)) 884 

Roberto O que eu tô colocando aqui... é pra pensar, eu não tô 885 
colocando o que o que  o que::: que o meu 886 

pensamento é certo ou que é desse jeito ou daquele 887 
jeito. Não. Mas tô colocando pra se pensar a 888 

respeito disso, né? O objetivo desse espaço aqui é a 889 

gente conseguir reconduzir a vida...  890 
Alexandre Vou da um tempo assim né, daí talvez eu vá pra 891 

outra casa, né, porque são... um terreno grande, né? 892 

tem duas casas em cima, né? Daí talvez::: daqui uns 893 
tempo eu já::: a gente já vê onde ela quer ficar, né, 894 

daí cada um... já fica melhor, né? 895 
Ilma É::: mas é importante o senhor avaliar, vocês 896 

avaliarem isso né? Isso é::: Tá incomodando esse 897 

tipo de situação, não tá?... acho que o que o Roberto 898 
quis deixar claro é isso assim, se não está 899 

incomodando... 900 
Alexandre Não, eu tô feliz da vida assim. 901 

Ilma Ou ((incompreensível)) que incomoda, né? 902 

Alexandre Assim, né? Entende? 903 
Silvia Desse jeito tá tranquilo pro senhor? 904 

Alcides Pra mim tá sossegado. 905 

Ilma Então, se o senhor escolhe assim... 906 
Alexandre Eu tô em paz, eu tô tô muito mais em paz agora do 907 

que antes. 908 
Roberto Aham... 909 

Alexandre [Porque agora eu não dou o direito dela ficar me 910 

xingando, e nem eu tenho o direito:::]  nunca, 911 
entende? Não... é assim oh::: 912 

Ilma [Que antes ((incompreensível))] 913 
Alcides [((incompreensível)) morei cinco anos assim ...] 914 

Ilma Então agora vocês vivem como dois colegas de 915 

quarto? 916 
Alexandre Sim, sim.  917 

Silvia Mas e se um deles resolvesse se relacionar com 918 

outra pessoa? 919 
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Alexandre >Eu não dou bola<. >Eu não dou bola<, entende? 920 

Porque... eu já botei na minha cabeça que ela::: 921 

entende? [que eu botei::: que ela é...] 922 
Roberto [Não é mais::] é::: mulher pro senhor... 923 

Alexandre É uma perede cega ali , né? Já botei uma parece 924 

cega ali, entende? 925 
Ilma Mas assim::: ela: será que ela não tá com vontade de 926 

voltar? 927 
Alexandre °Ela tá:::° 928 

Ilma De repente ela::: então são situações que vocês têm 929 

que avaliar... 930 
Alexandre Eu peguei uma conversa dela dizendo pra... uma 931 

colega dela lá que veio trazer umas costuras lá, 932 

que::: ela disse né, que::: “agora eu vejo... o marido 933 
bom que eu tinha”,  ela tava dizendo assim, né. “O 934 

Alexandre é uma pessoa que não bebe, não fuma, 935 
assim... não é de ficar até tarde da noite em jogo 936 

nem nada e sempre foi um cara trabalhador apesar 937 

de que às vezes dava alguma discussão, né?...” e ela 938 
falando pra outra, né? que ela deveria ter tido 939 

paciência né, não::: Agora ela::: entende?, A ficha tá 940 
caindo, né? ((pausa longa)) E realmente é, né ? eu 941 

sou aquele sujeito que::: que nem diz o outro eu sou 942 

pau pra toda obra ... eu tô casa... eu tô lavando 943 
louça, eu faço tudo pra ajudar, sempre fui assim. 944 

Morei sozinho muitos anos também, né. Então::: 945 

não tem esse negócio de deixar a mulher se lascar. 946 
...quando vem serviço de costura se eu souber...  se 947 

é serviço que eu sei costurar eu sento lá na máquina 948 
e vou::: ajudar também, né? 949 

Alcides ((incompreensível)) fiquei cinco anos 950 

((incompreensível)) abalado ((incompreensível)) 951 
Alexandre Eu:::: e foi na verdade mais uma decisão dela, né, 952 

foi uma decisão dela e::: eu simplesmente acatei né 953 
? Veio a ordem do juiz né, vem a ordem você... 954 

você tem que acatar né porque senão... você vai só... 955 

se lascar né? Então eu simplesmente acatei a 956 
decisão dela, “olha aqui, beleza, respeito”, foi a 957 

decisão dela e boa, né? Entende? ...Às vezes até::: 958 

até minhas próprias irmãs às vezes... ligam pra lá 959 
vem e meio que querendo me dar moral, né? mas eu 960 
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já digo não, vocês não sabem dessa história certo, 961 

vocês não estão::: convivendo do nosso lado aqui 962 

pra saber isso, né... eu digo::: [quem tem que 963 
resolver as coisas aqui somos nós mesmos] 964 

Vanessa [Como assim “dar moral”?] 965 

Ilma Dar lição de moral... o estilo de vida que vocês têm. 966 
Vanessa Ah::: tá. 967 

Alexandre Não, é... querendo dizer que né?... impor ideias 968 
assim né, conselho tipo assim, né? 969 

Ilma É que ninguém sabe, né? o que a gente passa né, 970 

ninguém pode julgar os motivos se não conhece, 971 
né? 972 

Alexandre Pois é, mas daí eu já:: corto o barato né, ...eu digo 973 

“óh, vocês fiquem com:: ... fiquem com os 974 
problemas de vocês lá que os meus aqui a gente vai 975 

resolvendo melhor que puder.”  976 
Silvia O importante é que entre vocês dois as coisas 977 

fiquem claras, né? 978 

Alcides Éh::: 979 
Ilma Exatamente. 980 

Alexandre Não::: e assim, né, a::: 981 
Ilma É a vida de vocês, né? ((incompreensível)) 982 

 ((conversas sobrepostas)) 983 

Alexandre É que graças a Deus assim, né? num::::  quem chega 984 
lá e não sabe, chega e conversa e não fica nem 985 

sabendo se bobear, porque a gente se trata com 986 

respeito assim, como se fosse dois irmãos mesmo 987 
((incompreensível)).  988 

Silvia Que bom. 989 
Ilma Respeito é tudo. 990 

Alexandre Eu ajudo fazer o serviço tudo né,...  ajudo né tirando 991 

as coisas da mesa, já limpando a mesa, já, né? Já... 992 
se precisar eu já vou lavando a louça, ela já vai lá::: 993 

fazendo outra coisa... eu ajudo mesmo não mudou 994 
em nada, a única coisa que mudou foi o fato dela me 995 

deixar dormindo  sozinho . ... Mas no mais, os filhos 996 

a mesma coisa né, tudo que eu puder fazer, 997 
principalmente pelo mais novo, né. O meu mais 998 

novo tem um::: um grauzinho de autismo, 999 

infelizmente, né, isso aí foi uma coisa que::: que:: 1000 
judiou muito de eu e ela mais ainda... ela sofreu 1001 
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mais ainda, né. E aí quando:::... Eu que não aceitava 1002 

mesmo isso aí pra ser sincero, meu mundo tinha 1003 

acabado (na) minha cabeça... é um grauzinho fraco 1004 
assim de autismo, mas já... já pelo fato de não ser 1005 

exatamente que nem os outros, pra mim já:::... a  1006 

gente sofre com isso né, por mais que fisicamente 1007 
ele é::: é um guri bonito pra caramba, é é lindo, 1008 

no:::ssa... falar a verdade, é o mais bonito dos três 1009 
né, parece um:::  mas... não significa que o amor 1010 

dum seja diferente do outro, né, o amor de um pai 1011 

pelos filhos é tudo igual né, pra gente é tudo igual... 1012 
mas assim eu digo, na aparência é muito bonito 1013 

sabe. Aparência... não se:::  Ele vem aí às vezes às 1014 

terças-feiras ((se refere ao grupo de mulheres de que 1015 
a ex-mulher participa)).  1016 

Silvia Uhum. 1017 
Alexandre Mas é que ela vem sozinha, né? Ele vai no:: no 1018 

CAPS infantil, né, mas ele é::: bem inteligente 1019 

assim, nossa, ele faz cada coisa bonita, desenho... 1020 
ninguém espera isso aí, né? ...só que ele tem um 1021 

grauzinho de autismo. 1022 
Silvia De autismo... 1023 

Alexandre Nossa... ela levou um susto quando... quando ela 1024 

tava acho que uns::: quarto mês de gestação, grande 1025 
assim, né? ((gesticula mostrando o tamanho da 1026 

barriga da ex-mulher)) Que o outro menino caiu 1027 

assim... ela levou um susto né se assustou muito, 1028 
né? O neném se virou e cresceu ali enrolado no 1029 

cordão umbilical, daí talvez faltou a:: 1030 
((incompreensível )) 1031 

Silvia Éh::: não existe uma certeza do que causa, né? 1032 

((incompreensível)) 1033 
Alexandre Mas mais ou menos o médico falou que era bem 1034 

provável que (por causa disso). 1035 
 ((conversa paralela - sussurrando)) 1036 

Roberto Oh, Vicente, amanhã de manhã eu venho aí. Fazer 1037 

visita a noite. 1038 
Roberto Você não vem mais? ((para Vanessa)) 1039 

Vanessa Isso é uma pergunta ((incompreensível)) ou isso é 1040 

uma:::: sugestão? ((rindo)) 1041 
Roberto Não. tô perguntando. 1042 
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Vanessa Eu em tese devo acompanhar doze encontros, mas 1043 

eu gravei metade, metade eu não gravei ainda... 1044 

Roberto Porque seria interessante você se despedir:::, né? 1045 
Fazer uma::: na última vez que você viesse. 1046 

Vanessa Eu pensei em vir semestre que vem, porque agora 1047 

nas férias eu (vou) sentar sobre::: com os dados, 1048 
analisar e daí vou conversar com vocês... 1049 

Roberto Bem eu vou::: 1050 
Silvia Vamos encerrar então , é::: nós íamos conversar um 1051 

pouquinho das metas, mas não vai dar tempo, quem 1052 

sabe no início do ano, né?  1053 
Roberto Vai retomar as metas, né? 1054 

Ilma Vai retomar as metas? 1055 

Silvia Mas é legal... é legal que cada um de nós possa 1056 
pensar assim o que espera do ano que vem... e::: na 1057 

verdade não se espera, né ((rindo)), a gente tem que 1058 
ir atrás do que a gente quer  né, porque se a gente 1059 

não sabe o que a gente quer a gente anda pra 1060 

qualquer caminho. Então se a gente traçar as coisas 1061 
mais objetivamente, a gente anda num caminho::: 1062 

onde a gente quer chegar... então, que cada um 1063 
consiga fazer esse exercício de pensar, né. 1064 

Roberto Quer dizer que o ano não vai vim, é a gente que vai 1065 

até o ano. 1066 
Ilma [É:::] 1067 

Silvia [É::] 1068 

Vanessa Construindo o ano. 1069 
Ilma É verdade. 1070 

 ((conversas sobrepostas)) 1071 
Silvia ((incompreensível)) um ano depois, né? A gente que 1072 

tem que fazer acontecer... então pensar o que você 1073 

quer, clarear um pouquinho isso né, o que você não 1074 
quer, o que você quer... e caminhar nessa direção 1075 

porque::: não adianta culpar o universo e as pessoas 1076 
quando as coisas não dão certo se a gente.. não faz a 1077 

nossa parte né . 1078 

Vicente Que nem no meu caso minha... meu trabalho era 1079 
zeladoria. Zelador. Vi que uma hora não dava mais, 1080 

precisava fazer outra coisa, entendesse? Vou fazer 1081 

agora em janeiro::: meu irmão vai dar pra mim... eu 1082 
vou fazer um curso de vigilante.  1083 
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Ilma É isso mesmo, vai se adaptando, [a gente tem que se 1084 

adaptar, né?] 1085 

Vicente [Adaptando conforme vai:::]  o vigilante é uma das 1086 
profissão::: primeiro era o zelador. Agora de zelador 1087 

não tem mais serviço. Pra pra pra:: vigilante já tem, 1088 

entendesse? Então mudar o::: o rumo do trabalho , 1089 
né? 1090 

Ilma É isso mesmo. E aproveitar as oportunidades, né? 1091 
Vicente E encontrar vocês:::  vocês pro ano que vem com 1092 

saúde, né? todos felizes né, com dinheiro no bolso 1093 

pra emprestar um troco, né? 1094 
Ilma Ih::: pra emprestar? Ih:::: aí não dá pra dizer nada... 1095 

((risos)) 1096 

Vicente Empresar... tá acabando... final do ano saí, né? 1097 
 ((risos)) 1098 

Ilma Mas é isso, gente.  1099 
Vicente Até fevereiro... vai ter alguém que se deixar vai tá 1100 

meio irreconhecível, né? ((olhando para a barba por 1101 

fazer de Roberto)) 1102 
 ((risos)) 1103 

 ((conversas sobrepostas)) 1104 
Roberto Não::: eu comprei... eu comprei um aparador... 1105 

Vicente Não não não... eu só sou o seguinte oh::: eu só vou 1106 

cortar... só vou fazer minha barba se eu ganhar de 1107 
presente um G2 na::: pra pra pro natal. 1108 

Alexandre Ficou bom pra ti. ((para Vicente)) 1109 

Roberto ((incompreensível)) ali na ((nome da universidade 1110 
onde Roberto leciona)), tá? 1111 

Alexandre Valeu, Roberto. Desde já um feliz natal. 1112 
Vicente O::pa. 1113 

Ilma Gente, obrigada... isso aqui é só... ((entregando um 1114 

bombom para cada um)) 1115 
Silvia Feliz natal... 1116 

Vanessa Bate foto disso ((se referindo à camisa de Vicente)) 1117 
Roberto Já bati foto... 1118 

Vicente O cara, ((incompreensível)) quarta-feira. 1119 

 ((todos se despedem, se abraçam e beijam, se 1120 
desejam ‘feliz natal’)) 1121 

Alcides Eu me esqueci.... É quando? Em fevereiro? 1122 

Vanessa É. dia 13. 1123 
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Ilma 13. ...Só assina embaixo o seu Alexandre ((passando 1124 

a lista de presença)). 1125 

Alcides Tchau tchau pra vocês::: 1126 
Vanessa Tchau. Tudo de bom, seu Alcides. 1127 

Alcides Brigada. Vamo com Deus. 1128 

Vicente Tchau pra ti. Esqueci.  ((para Vanessa)) 1129 
Vanessa Já vai, seu Vicente? 1130 

Vicente Feliz ano novo... oh não, aproveita aí.. ((se referindo 1131 
ao lanche disponível na bancada)) 1132 

Vanessa O senhor não vai comer um pedaço? 1133 

Vicente Não, não:: já comi, já comi.  1134 
Vanessa Ah:: então tá bom. 1135 

Vicente Agora é só:::: fevereiro, tem que aproveitar agora, 1136 

né? Tchau pra vocês. 1137 
 ((risos)) 1138 

Vicente Tchau pra vocês.  1139 
Silvia [Tchau. 1140 

Ilma [Tchau. 1141 

Vanessa [Tchau. 1142 
Ilma Certinho. Brigada, tá? ((para Alexandre)) 1143 

Alexandre Um pedacinho eu aceito porque tá muito bonito. 1144 
Vanessa Tem até pratinho oh. 1145 

 ((Alexandre e Gean tomam café. Silvia, Ilma e 1146 

Vanessa conversam paralelamente e logo saem da 1147 
sala)) 1148 

 1149 

 1150 
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ANEXO K - SESSÃO 06 
Duração: 89min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Ivan; 
Vicente; 

Anderson; 
Alexandre; 

Alcides; 
César; 
Ilma; 
Saulo; 

Maicon; 
Marcos; 
Matheus; 
Vanessa; 
Silvia; 

Roberto. 
 

Contextualização: Este foi o primeiro encontro do ano de 2017. Depois 
das “férias” (desde 07/12/16). Estamos na sala onde ocorre o grupo, 
depois de aguardarmos e conversarmos na recepção. 

 
Silvia Então tá, vamos começar se apresentando então... a 1 

maioria, eu acho que a maioria tá  começando hoje, 2 
né? >deixa eu ver< o Vicente já é:: da casa, né? O 3 

Ivan é a primeira vez... 4 
 ((conversas sobrepostas)) 5 

Silvia Primeira vez do Anderson... o  Alexandre já é da 6 

casa, o senhor também já veio... primeira vez... 7 
esses aqui são os novos né?... e o Maicon tá 8 

voltando, né? 9 

Marcos É a minha primeira vez também. 10 
Silvia Tá então a gente se apresenta rapidinho, pra se 11 

conhecer um pouquinho... e::... a gente 12 
((incompreensíve)) 13 

Roberto Podemos começar por aí? 14 

Silvia Por aqui? 15 
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Roberto É, ou por aqui. 16 

Ivan Meu nome é Ivan, tenho 43 anos sou portador de:: 17 

insuficiência renal crônica, né? fase terminal já não 18 
tem o que fazer mais, e::: tamo aí... tô aqui por 19 

causa de::: °besteira ° ... °besteira° se tivesse 20 

pensado não tava aqui. °Isso que aconteceu°. 21 
Vicente Olá meu nome é Vicente, eu moro no Garcia, tô 22 

aproveitando, se aguentar até final de ano ((risos)) 23 
Ilma ((risos)) 24 

Vicente Tô aproveitando. Tô aqui participando aqui 25 

((incompreensível)) sinto saudade, né? quando não 26 
some a turmalhada toda aí, mas::: né? 27 

((incompreensível))Esse aí ((apontando para 28 

Roberto)) tá na minha esquerda esse aí... já tá na 29 
minha esquerda. 30 

 ((risos)) 31 
Vicente ((conversas sobrepostas))... passar pra direita... olha 32 

((risos)) mas é só isso. 33 

Anderson Boa tarde. 34 
Ilma Boa tarde. 35 

Anderson Meu nome é Anderson, tenho 24 anos, trabalho 36 
numa danceteria ali na::: ((incompreensível)) 37 

danceteria da ((nome do lugar)) ali  e::: primeira vez 38 

que tô participando, tenho três meses pra cumprir, 39 
também por:: °besteira° ((incompreensível)). 40 

Alexandre Isso aí pessoal, boa tarde, meu nome é Alexandre, 41 

moro na ((nome do bairro)) e:: já... já tô uns... uns 42 
três meses, acompanhei ano passado e agora tô 43 

voltando aí, né? E os novatos que sejam bem-vindos 44 
, né? Possa tirar o melhor aproveito possível né... 45 

porque é muito importante. 46 

César [O mais novo ((risos))] 47 
Alcides [Sou o mais conhecido...] Meu nome é Alcides, eu... 48 

moro na ((nome do bairro))... na ((nome do bairro 49 
corrigido)), tenho 64 anos e... já:: tô aí desde o ano 50 

passado já... três vezes quatro eu vim, né? [é::...] 51 

Silvia [Éh:::] 52 
Alcides e agora tenho mais duas vezes pra vim ainda, né? 53 

Gostei toda vida... é muito bom vim aqui. 54 

César Meu nome é César. Acho que eu sou o mais velho 55 
do grupo, né? ((risos)) Já é a terceira vez que eu 56 
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venho e::: tô me sentido muito bem, tá? e tô 57 

procurando levar o que tem de melhor aqui, tá? Até 58 

agora só teve coisa boa. 59 
Ilma Eu me chamo Ilma, é::: eu trabalho aqui no CREAS, 60 

sou psicóloga, junto com o Roberto, com a Silvia a 61 

gente faz a coordenação do grupo e depois a gente 62 
explica melhor qual é o objetivo aqui  pra quem tá 63 

chegando... certo? 64 
Grupo Certo. 65 

Saulo Meu nome é Saulo, tenho 31 anos, é::: moro no 66 

((nome do bairro)), trabalho ali do lado do::: do 67 
((nome de uma lanchonete local)) e... tô aqui 68 

porque... uma  besteira ali  ((risos)), sem pensar e::: 69 

aí...  batalhar aí pra resolver isso aí. 70 
Maicon Meu nome é Maicon, tenho 32 anos, a:: trabalho de 71 

mecânico, já participei do grupo aí um tempo atrás  72 
agora tô retornando, bem legal aí, prazer tá aqui 73 

com vocês aí. 74 

Marcos Meu nome é Marcos, moro no ((nome de bairro)), 75 
trabalho como motorista, tô aqui como todo mundo 76 

fala besteira ((risos)) né? 77 
 [((risos))] 78 

Ivan [Mora lá perto de casa.] 79 

Marcos É... ((incompreensível)) pra sair dessa... né? Cuidá 80 
pra não acontece mais vez... né? 81 

Vanessa Meu nome é Vanessa, eu tenho acompanhado o 82 

grupo no... desde a segunda metade do ano passado 83 
até agora, né? e eu faço na verdade uma pesquisa... 84 

pela Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou 85 
da área de:::... linguagens, né, então como a gente 86 

conversa muito no grupo, então de alguma forma 87 

eu, eu tô aqui com a Silvia e com o Roberto e com a 88 
Ilma, pra gente pensa e refletir sobre como se dá 89 

essa troca, essa conversa...  90 
Silvia Meu nome é Silvia, sou... psicóloga, também 91 

trabalho aqui no grupo, desde 2014 nesse grupo e::: 92 

já aproveito pra falar um pouquinho do, do objetivo, 93 
que é a gente pensar um pouco sobre essas besteiras 94 

((riso)) ((alguns homens riem sem graça)) né, é... 95 

que às vezes atrapalham bastante a nossa vida né, 96 
então a gente vai trazer diversos temas que tem a 97 
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ver com a forma que a gente se relaciona ((barulho 98 

de cadeiras)) né, tanto com o sexo oposto, quanto 99 

com todas as relações que a gente estabelece e é um 100 
grupo::: aberto, é::: pra gente fazer uma troca de 101 

experiência de diálogos, não é palestra , a gente:: 102 

traz algumas coisas pra gente pensar, pra colocar 103 
algumas dúvidas em coisas que talvez a gente não 104 

parou pra pensar, que eram certezas que às vezes 105 
essa certezas, né, é legal a gente começar a se 106 

perguntar sobre elas e::: e a gente tenta fazer com 107 

que esses, seis encontros ou doze encontros tragam 108 
algo:: de:: de crescimento mesmo, que a gente possa 109 

levar pra nossa vida fora daqui e o convite é aberto 110 

a:: a::: não é só quem cumpre medida que vem pra 111 
cá, vem homens, espontaneamente é::: é um espaço 112 

que é para os homens pensarem e manifestarem, 113 
questionarem porque às vezes não tiverem esse 114 

espaço em nenhum outro:: uma outra situação, nem 115 

na delegacia, nem no judiciário e nem nenhum 116 
espaço às vezes tem né pra que o homem possa... 117 

possa falar um pouco.  Pra mulher é isso tá um 118 
pouco mais mais tranquilo, no trabalho, com as 119 

amigas, tão sempre falando da sua vida pessoal >e 120 

tal< enquanto os homens isso é um... ainda é um 121 
pouco mais complicado assim é difícil às vezes, no 122 

trabalho ali tem um amigo da vida inteira, mas 123 

nunca parou e conversou sobre algumas coisas que 124 
dificultam a vida e tal . Então aqui é o espaço pra 125 

isso, eu espero que vocês sintam bem à vontade, que 126 
a gente consiga é::: dar a oportunidade para que 127 

todos se manifestem... 128 

César Também dependendo do que o cara tem é difícil 129 
também a gente se relacionar, que nem é o meu 130 

caso. A minha esposa veio saber agora em:: em 131 
outubro, que eu sou bipolar , tá? ... por causa da 132 

minha outra [tem uma filha que também é. ] 133 

Silvia [O senhor sabia disso...] 134 
César Eu sabia né... mas nunca  né... porque na realidade o 135 

cara que é bipolar é doido , né? Antigamente era 136 

conhecido assim, né?  137 
 ((risos)) 138 
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César É. É. É. Bipolar era o cara que é doido. Então ela 139 

veio saber porque tem uma filha que também tem o 140 

mesmo... o mesmo problema... 141 
Silvia Hum 142 

César ... não é fácil tá? Só que é uma doença  que não tem 143 

cura, tá? 144 
Silvia E o senhor nunca conversou sobre isso... em casa 145 

assim...  146 
César Nunca. Agora fui obrigado porque, pô, me deu um 147 

transtorno que::: virei bicho, porque nunca ninguém 148 

entende... hoje em dia não, hoje em dia quando eles 149 
vejam que tá, “não, deixa o cara sossegado, tá?” 150 

Porque assim como eu tô aqui bem-humorado 151 

agora, daqui a dois segundos capaz de virar bicho, 152 
né, não tem... pode tomar remé:::dio tudo bem, tu te 153 

acalma, tudo bem, mas é uma desgraça assim... não 154 
tem como... então são coisa que::: as vezes é difícil  155 

tu te abrir pra alguém...  “a não isso é besteira”, mas 156 

não é não, olhando hoje em dia não, hoje em dia tu 157 
vai no médico, tu chama tua família, conversa “oh 158 

vem cá, quando vocês notar que vai dar transtorno, 159 
vocês deixa ele”, tá? Tu dá uma caminhada, tu já 160 

volta numa boa, tá, é tranquilo, mas é, mas até 161 

entender, a família entender isso é muito difícil. 162 
Silvia Sim. 163 

Alcides É difícil. 164 

César ((incompreensível)) oh::: difícil. Por isso o médico 165 
tem que chegar, chamar e::: a culpa foi minha que 166 

nunca falei nada . 167 
Marcos Eu conheço também um... o:: pai e filho são 168 

((incompreensível)), o pai é... ele tá bem de repente 169 

ele invoca, ele briga ca... ca família toda assim 170 
bem... e ele é teimoso, ele não quer fazer 171 

tratamento, ele é bem...  172 
César E agora levei sorte porque a família tá começando 173 

entender aqui por causa da minha filha, né? que, pô, 174 

minha filha também tem então ”meu Deus então é 175 
verdade ”... o médico  disse “não, é hereditário, 176 

pode acontecer”, então agora não. Desde de::: 177 

outubro prá cá novembro pra cá a mulher tá 178 
entendendo, a outra filha lá, meus netos, mas não, 179 
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“sei que o vô tá... deixa ele numa boa lá”, passei na 180 

praia, passei janeiro tudo numa boa, tudo tranquilo... 181 

<ninguém> ninguém me, vamos dizer, deu... deu::: 182 
botou chão na minha ((incompreensível)) quando vê 183 

que dá transtorno, se alguém te fala alguma coisa, 184 

discute contigo é::: o fim da picada, daí me... deixe 185 
sossegado e acabou. 186 

Marcos E quando ela não sabia... aí ela ficava ((gesticulou 187 
com as mãos sinal de tagarelar no ouvido))  188 

César Ficava em cima. Então tem coisas que você pode se 189 

abrir, mas tem coisa que você fica com o pé atrás , 190 
hoje em dia não, hoje em dia todo mundo fala... é 191 

isso.. é TOC, que é transtorno obsessivos, não sei o 192 

que lá, mas antigamente  não tinha nada disso, 193 
antigamente eu:: o cara era doido, pode internar ele, 194 

botar na psiquiatria. 195 
Alcides e outros ((risos)) 196 

César Mais é isso [mesmo...] 197 

Silvia [°Sim.°] 198 
César Desculpa tá mas ... ((olhando para Silvia)) 199 

Silvia Não, não... ótimo...  200 
Ilma Ótimo. 201 

Silvia O senhor... o senhor teve tanta dificuldade de falar e 202 

agora tá falando tranquilamente.  203 
Roberto É, eu eu acho que uma das questões do grupo,né? 204 

que é importante, é que:: esse espaço aqui é um 205 

espaço no qual a gente aprende junto, né? E::: às 206 
vezes pode ser que alguns de vocês que estão aqui 207 

não se sintam à vontade de falar alguma coisa que 208 
de repente quer falar, né? Nós terminamos o grupo 209 

pode conversar comigo, com a Silvia com a Ilma, é 210 

claro, querer conversar... no horário só com vocês, é 211 
possível a gente agendar um horário pra sentar e 212 

conversar? A gente tá aqui pra isso, o grupo é para 213 
isso, o grupo é pra saber passar esse momento da 214 

vida de vocês, né?... é::: pra ser um apoio pra poder 215 

também mediar e apresentar aí caminhos que sejam 216 
saudáveis, né, então:: essa é a função desse espaço 217 

aqui. Como eu falei antes ali pro:::... Saulo, a gente 218 

tava conversando, né, não tem um objetivo de punir 219 
ninguém, responsabilizar ((barulho)) né, o objetivo 220 
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aí é de poder pensar com vocês uma forma de poder 221 

enfrentar as questões que acontecem no dia a dia, 222 

que vocês não se prejudiquem e também não 223 
prejudiquem o outro. Seja em questão de saúde, 224 

como o senhor tá colocando aí, essa questão, é... 225 

de... >bipolar<, às vezes é uma questão de:: 226 
dependência de álcool, as vezes é uma questão de 227 

perder o emprego né, tem várias questões que 228 
rodeiam nosso dia a dia. Todo mundo aqui deve ter 229 

uma situação, todos nós temos, né? A questão é 230 

saber como que a gente enfrenta isso? De que 231 
forma? Como a gente consegue viver com isso? 232 

Como que a gente consegue administrar isso, que 233 

isso também seja algo, né, que possibilite a gente, 234 
é::: viver de forma saudável? né? e respeitando os 235 

outros. 236 
Silvia Só falta um [((incompreensível))] 237 

Vanessa [O Roberto não se apresentou.] ((conversas 238 

sobrepostas)) 239 
Roberto Ah? Todo mundo fala meu nome, né? A:: você 240 

falou meu nome, a Silvia ((riso)) eu sou assistente 241 
social. 242 

 ((risos)) 243 

 ((conversas sobrepostas)) 244 
Vicente Ele não falou ((incompreensível)) 245 

Roberto trabalho aqui nesse::: já faz o quê? uns dez, doze, 246 

quinze anos, né, então alguns de vocês já me 247 
conhecem já há bastante tempo, outros né tipo... 248 

Maicon né, participou um tempo junto com o 249 
Vicente, >não sei se vocês se lembram< lá na 250 

((incompreensível)) e... gostaria de dizer sim que... 251 

embora vocês tejam aqui por uma situação que é 252 
besteira, mas que não é besteira, porque deu uma 253 

coisa séria né , é::: a gente fica... , eu me sinto bem 254 
por todos vocês aqui, porque tem dez, quinze 255 

homens pra gente ficar melhor pra conduzir o 256 

grupo, pra Silvia, pra Ilma, pra pesquisa dela, é... se 257 
torna mais consistente né, porque cada um de vocês 258 

aqui é importante a presença de vocês aqui é 259 

importante. A gente consegue aprender, né, então é 260 
nesse sentido, obrigado por, pela, pela participação 261 
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de vocês aqui e os homens novos que tão chegando 262 

hoje sejam bem-vindos. É, hoje, com exceção de 263 

hoje, hoje eu vou me retirar às 4 horas porque eu 264 
tenho compromisso, tá?, mas outro grupo eu fico até 265 

o final, daí, tá? 266 

Silvia Então, hoje gente vai conversar um pouquinho sobre 267 
a lei Maria da Penha porque:: em função da Lei, 268 

que... a maioria está aqui né, com exceção dos que 269 
não receberam medida, mas é.... em função da 270 

existência dessa lei, que completou dez anos, que 271 

essa medida protetiva foi aplicada a vocês. Pra 272 
gente entender um pouquinho o que que é, como 273 

funciona, tem um material que é bem, é... bem 274 

didático, é, é curtinho e um vídeo curtinho, que ele 275 
vai explicando em forma de música, alguns talvez já 276 

tenham assistido. A gente, hã::: ouve ele... dá uma, 277 
uma rápida, ele... é... passada assim em alguns 278 

pontos mais importantes da Lei e depois a gente 279 

abre pra conversar. °Eu tenho que ver se o som tá 280 
bom... não testei°  281 

 ((barulho – ligando o som))  282 
 ((conversas sobrepostas)) 283 

Ilma Acho que tá até um pouquinho claro demais, vocês 284 

não acham? 285 
Vanessa É, eu acho melhor deixar aberto...   286 

((Início do vídeo)) 287 

Tião Simpatia Conhece a lei Maria da Penha? 288 
A Lei Maria da Penha 289 

Está em pleno vigor 290 
Não veio pra prender homem 291 

Mas pra punir agressor 292 

Pois em “mulher não se bate 293 
Nem mesmo com uma flor” 294 

 295 
A violência doméstica 296 

Tem sido uma grande vilã 297 

E por ser contra a violência 298 
Desta lei me tornei fã 299 

Pra que a mulher de hoje 300 

Não seja uma vítima amanhã. 301 
 302 
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Toda mulher tem direito 303 

A viver sem violência 304 

É verdade, está na lei. 305 
Que tem muita eficiência 306 

Pra punir o agressor 307 

E à vítima, dar assistência. 308 
 309 

Tá no artigo primeiro 310 
Que a lei visa coibir; 311 

A violência doméstica 312 

Como também, prevenir; 313 
Com medidas protetivas 314 

E ao agressor, punir 315 

 316 
Já o artigo segundo 317 

Desta lei especial 318 
Independente de classe 319 

Nível educacional 320 

De raça, de etnia 321 
E opção sexual 322 

 323 
De cultura e de idade 324 

De renda e religião 325 

Todas gozam dos direitos 326 
Sim, todas! Sem exceção 327 

Que estão assegurados 328 

Pela constituição 329 
 330 

((sem música – declamação)) 331 
E que direitos são esses? 332 

Eis aqui a relação: 333 

À vida, à segurança. 334 
Também à alimentação 335 

À cultura e à justiça 336 
À saúde e à educação. 337 

 338 

Além da cidadania 339 
Também à dignidade 340 

Ainda tem moradia 341 

E o direito à liberdade. 342 
Só tem direitos nos “as”, 343 
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E nos “os”, não tem novidade? 344 

 345 

Tem! Tem direito ao esporte 346 
Ao trabalho e ao lazer 347 

Ao acesso à política 348 

Pro Brasil desenvolver 349 
E tantos outros direitos 350 

Que não dá tempo dizer. 351 
 352 

E a lei Maria da Penha 353 

Cobre todos esses planos? 354 
Ah, já estão assegurados 355 

Pelos direitos humanos 356 

A lei é mais um recurso 357 
Pra corrigir outros danos 358 

 359 
Por exemplo: a mulher 360 

Antes da lei existir, 361 

Apanhava e a justiça 362 
Não tinha como punir 363 

Ele voltava pra casa 364 
E tornava a agredir 365 

 366 

Com a lei é diferente 367 
É crime inaceitável 368 

Se bater, vai pra cadeia 369 

Agressão é intolerável 370 
O estado protege a vítima 371 

Depois pune o responsável 372 
 373 

Segundo o artigo sétimo 374 

Os tipos de violência 375 
Doméstica e familiar 376 

Têm na sua abrangência 377 
As cinco categorias 378 

Que descrevo na sequência 379 

 380 
A primeira é a física 381 

Entendendo como tal 382 

Qualquer conduta ofensiva 383 
De modo irracional 384 
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Que fira a integridade 385 

E a saúde corporal 386 

 387 
Tapas, socos, empurrões 388 

Beliscões e pontapés 389 

Arranhões, puxões de orelha 390 
Seja um ou sejam dez 391 

Tudo é violência física 392 
E causam dores cruéis 393 

 394 

Vamos ao segundo tipo 395 
Que é a psicológica 396 

Esta merece atenção 397 

Mais didática e pedagógica 398 
Com a autoestima baixa 399 

Toda a vida perde a lógica  400 
 401 

Chantagem humilhação 402 

Insultos constrangimento 403 
São danos que interferem 404 

No seu desenvolvimento 405 
Baixando a autoestima 406 

E aumentando o sofrimento 407 

 408 
Terceira. Violência sexual 409 

Dá-se pela coação 410 

Ou uso da força física 411 
Causando intimidação 412 

E obrigando a mulher 413 
Ao ato da relação 414 

 415 

Qualquer ação que impeça 416 
Esta mulher de usar 417 

Método contraceptivo 418 
Ou para engravidar 419 

Seu direito está na lei 420 

Basta só reivindicar 421 
 422 

A quarta categoria 423 

É a patrimonial 424 
Retenção, subtração 425 
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Destruição parcial 426 

Ou total de seus pertences 427 

Culmina em ação penal... 428 
 429 

Instrumentos de trabalho 430 

Documentos pessoais 431 
Ou recursos econômicos 432 

Além de outras coisas mais 433 
Tudo isso configura 434 

Em danos materiais. 435 

 436 
A quinta categoria 437 

É violência moral 438 

São os crimes contra a honra 439 
E está no código penal 440 

Injúria, difamação; 441 
Calúnia e etc. e tal. 442 

 443 

Segundo o artigo quinto 444 
Esses tipos de violência 445 

Dão-se em diversos âmbitos 446 
Porém é na residência 447 

Que a violência doméstica 448 

Tem sua maior incidência. 449 
 450 

E quem pode ser enquadrado 451 

Como agente e agressor? 452 
Marido ou companheiro 453 

Namorado ou ex-amor 454 
No caso de uma doméstica 455 

Pode ser o empregador 456 

 457 
Se por acaso o irmão 458 

Agredir a sua irmã 459 
O filho agredir a mãe 460 

Seja nova ou anciã 461 

É violência doméstica 462 
São membros do mesmo clã 463 

 464 

E se acaso for o homem 465 
Que da mulher apanhar? 466 
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É violência doméstica? 467 

Você pode me explicar? 468 

Tudo pode acontecer 469 
No âmbito familiar 470 

 471 

Nesse caso é diferente 472 
A lei é bastante clara: 473 

Por ser uma questão de gênero 474 
Somente à mulher, ampara 475 

Se a mulher for valente 476 

O homem que livre a cara 477 
 478 

Grupo    ((risos)) 479 

Tião Simpatia ((declamação))E procure seus direitos 480 
Da forma que lhe convenha 481 

Se o sujeito aprontou 482 
E a mulher desceu-lhe a lenha 483 

Recorra ao código penal 484 

Não à Lei Maria da Penha. 485 
 486 

Agora no caso lésbico 487 
Se no qual a companheira 488 

Oferecer qualquer risco 489 

À vida de sua parceira 490 
A agressora é punida 491 

Pois a lei não dá bobeira 492 

 493 
Para que os seus direitos 494 

Estejam assegurados 495 
A Lei Maria da penha 496 

Também cria os juizados 497 

De violência doméstica 498 
Para todos os estados 499 

 500 
Aí, cabe aos governantes 501 

De cada Federação 502 

Destinarem os recursos 503 
Para implementação 504 

Da Lei Maria da Penha 505 

Em prol da população. 506 
 507 
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Espero ter sido útil 508 

Neste cordel que criei 509 

Para informar o povo 510 
Sobre a importância da lei 511 

Pois quem agride uma rainha 512 

Não merece ser um rei. 513 
 514 

Dizia o velho ditado 515 
Que “ninguém mete a colher”. 516 

Em briga de namorado 517 

Ou de “marido e mulher” 518 
 519 

Não metia... agora, mete! 520 

Pois isso agora reflete 521 
No mundo que a gente quer. 522 

((aplausos no vídeo)) 523 
Obrigado! Obrigado! Obrigado! 524 

 ((Enquanto Silvia desliga o aparelho projetor, os 525 

outros aguardam e Alcides comenta em tom baixo)) 526 
Alcides °Mulher tem poder, né?° 527 

Homem ((incompreesível)) 528 
Silvia Roberto fugiu? Vicente, você pode levantar ali ((se 529 

referindo a toldo que estava atrás de Vicente e 530 

escurecia a sala)) 531 
Vicente Hum? 532 

Silvia Você pode levantar ali? 533 

Ilma O quê? ((se dirigindo ao Sr Alcides)) 534 
Alcides ((incompreensível)) não... eu tava comentando com 535 

ele... ((incompreensível)) não tem... a mulher toda 536 
vida ((incompreensível)) 537 

Ilma Tem mais vantagens? ((se dirigindo ao Sr Alcides)) 538 

Alcides °É. ((incompreensível)) se o cara encostou o dedo 539 
numa mulher ((incompreensível)) ela luta karatê::: 540 

((incompreensível)) bater... ((incompreensível)) se 541 
ela fazer um::: gritero aí já... o cara vai preso.° Eu 542 

sei que é assim . 543 

Silvia Então, o que que vocês acharam? Já conheciam de 544 
fato como que... funciona a Lei? Teve alguma 545 

novidade aí no vídeo? 546 

Alexandre Eu acho que, que essa Lei foi uma [coisa boa  que 547 
inventaram.]  548 
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Ivan [Eu sab...] Eu sabia da Lei, mas não sabia... sabia 549 

que a Lei existia, mas não sabia como era a Lei, 550 

certo? Quanto eu fui pra::: cumprir o °negócio ° foi 551 
assim: eu me... eu errei? Errei, não foi... “ah... que 552 

eu, meu Deus, eu fui inocente”, eu não tô... não tô 553 

nem um pouquinho, eu::: como posso falar? não, 554 
não, quando aconteceu o fato , que que eu fiz? Eu 555 

tinha aquela sensação da perca, que eu acho que 556 
muitos aí, não sei posso tá... tô falando por mim, 557 

não tô falando por ninguém, tô falando por mim, 558 

por eu, o Ivan, que que aconteceu? Ela falou pra 559 
mim “vamos se separar” e eu “Não, não vamo, 560 

temos dois filhos tal, vamo...”, “Vai embora”. “Vou 561 

embora é lógico...” catei minhas coisas e saí, mas só 562 
que lá pra onde eu fui daí começou “pô”, na minha 563 

cabeça, a sensação da perca , entendeu? Daí, daí, 564 
não bateu o... o homem, bateu a... bateu um... bateu-565 

lhe o homem...  “°puta!°” Desculpa a... a minha... o 566 

jeito chulo de eu falar, eu não sou nem um letrado 567 
nem nada, o jeito que eu vou falar eu peço [até 568 

desculpa...] 569 
 ((conversas sobrepostas)) 570 

Silvia [Não... tudo b...] 571 

Ivan “Oh, o outro vai comer, cara. O outro vai comer a 572 
minha mulher.”  573 

 ((risos)) 574 

Ivan Desculpa ((conversas sobrepostas)) é o que veio na 575 
minha cabeça... “o outro vai comer minha mulher, 576 

cara, outro vai ficar com minha mulher, porra, eu 577 
tenho 17 anos cuidando ali da... comprei um 578 

apartamento, tenho meu carro, quitei meu carro, fiz 579 

tudo , cara , o, pô levei 17 anos cara, não que eu 580 
levei 17 anos pra ter minhas coisas... agora que::: eu 581 

tenho um apartamento que... tenho meu carro 582 
quitado, meu apartamento é eu que tô pagando, é 583 

meu... tanto tempo morando de aluguel e... e não era 584 

assim. .. agora que nós  tamo... que tem o que é 585 
meu, que tá quitado... essa palhaçada ? de sair de 586 

casa? acabou o amor, acabou o dinheiro, alguma 587 

coisa assim, né?” pensei comigo, né, cara. “Agora 588 
que a gente podia... levar a vida... normal, já tá tudo 589 
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pago”, né, cara... “agora levar uma vida nor::: 590 

separar? ah vá... carregar um caminhão de batata ”, 591 

né, cara. “Não, isso aí não tá certo, mas eu não 592 
((incompreensível)) eu vou embora, já que eu fui 593 

intimado para ir embora, eu vou embora ”. O oficial 594 

me entregou o papel “oh cê tem que sair de casa”...  595 
“opa, mas depois que eu paguei tudo e ainda vou 596 

sair de casa?” Entende? Depois que você pagou as 597 
coisa, depois que... é teu, cê tá pagando o que é teu, 598 

é teu ,  o carro tá quitado, é teu, né? Vem a cartinha 599 

ali ó “tem que ir embora, por causa que não dá mais 600 
certo cês dois”, entende? Eu eu peguei e falei “pô... 601 

não.. daí vem ah...” beleza, tenho minhas coisas... 602 

fui no serviço dela... desacatei ela na frente do 603 
serviç o, lá dentro do serviço dela, “oh”, ainda falei, 604 

“vocês não sabem a cobra que vocês estão criando 605 
aí dentro, porque enquanto nós vivia na miséria e 606 

ganhava um salário mínimo, que... raspava o... ca 607 

unha que não tinha dinheiro”, entende? “Então aí... 608 
aí tava junto com a gente...” entende? “Na hora, da, 609 

do, de passar o::: o perrengue ali, ela tava junto, daí 610 
depois que melhorou o negócio... agora o... o”, meu 611 

pensamento na época, né? ”agora eu vou meter o pé 612 

no cu do trouxa aí e que se dane... ((gesticula com 613 
as mãos batendo uma mão na outra)) agora já tá 614 

tudo pago mesmo ”, trabalhei a vida inteira nessas 615 

estrada aí, é, fui motorista também... trabalhei a vida 616 
inteira nas estradas aí... da vida aí fui... trazia 617 

dinheiro pra casa e coisa e... nunca fui de beber,né, 618 
nunca fui de beber, entende?. A maioria pode ser 619 

assim... tô falando de mim... às vezes o álcool 620 

trouxe a pessoa pra cá, entendeu... o álcool né... eu 621 
não, eu não bebo, eu fiz de sã consciência, não por 622 

causa de “ai...” não, eu fiz porque::: fui burro 623 
mesmo. Na hora eu tava... que nem eu falei pra 624 

vocês assim tem a sensação da perca, entendeu? Eu 625 

tava... “não, vou perder minha mulher... o cara vai 626 
comer gostoso no lugar que eu paguei, no carro que 627 

eu comprei, ah... não pode” ((elevando a voz)) 628 

Participantes ((risos)) 629 
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Ivan Tava lá no ((nome de estado vizinho)), eu “não, não 630 

pode, isso aí não pode”, catei o carro da minha mãe 631 

,”me dá... me dá a chave do carro aqui”... o carro da 632 
da da minha mãe no caso...  “me dá o carro aqui, me 633 

dá o documento desse carro aqui... se eu volta, o 634 

carro da senhora volta inteiro, se eu não voltar, eu 635 
volto com os pedaço do carro, mas, mas pode deixá 636 

que uma hora eu venho entregar o carro pra 637 
senhora”...  passei a mão na geladeira, peguei o 638 

documento e vim, daí eu cheguei aqui no... em 639 

((nome da cidade)), fui lá no apartamento e bati na 640 
porta...  “Não... eu não quero conversar com você”, 641 

“Mas eu quero falar com você,  não tô perguntando 642 

se você quer conversar comigo”, “Não, porque não 643 
sei o quê”, Daí eu meti os pés na porta . “Então deve 644 

ter alguém aí dentro, não quer deixar eu entrar”. Eu 645 
larguei o pé na porta, arrebentei caixilho, arrebentei 646 

tudo... num chute só . Daí eu... <eu não bati>, por 647 

Deus que tá no céu, tô sendo sincero, e a Nossa 648 
Senhora... não bati, que que eu fiz? Eu empurrei ela 649 

, empurrei ela caiu no sofá, fui lá peguei meus 650 
documento, que até então minha carteira de 651 

motorista, minhas coisas tavam tudo ali... daí peguei 652 

minha pochete, que tava o documento dentro no 653 
carro, montei no carro e fui embora... né... daí 654 

depois de 3 mês que aconteceu isso, ah... ela me 655 

ligou, falei “Óh, tô mandado a pensão das criança, 656 
né” e daí comecei a trabalhá na área de:: de 657 

motorista de volta, “tá bom, tô mandando a pensão 658 
das criança e tal...” “Não, vem aqui trazer a 659 

pensão.”  ... Falei “Mas não, tô depositando, não 660 

quero nem papo, vou depositar porque::: eu sei que 661 
o bicho vai pegar,né, então vou depositar hoje e tá 662 

aí”. Depositei a primeira, depositei a segunda e daí 663 
na terceira ela pediu pra trazer... “Vem aqui ver teus 664 

filhos, cê tem direito, tal”  Daí eu vim... daí já veio a 665 

pensão, já veio outra coisa e... e foi rolando e foi 666 
rolando e a gente acabou ficando. Voltamos. Mas 667 

processo já tá lá , né, feito né? Daí eu fui... daí eu 668 

desobedeci a ordem do juiz, né, a primeira, a 669 
primeira audiência eu não apareci no juiz... não é 670 
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que eu não apareci, é que eu não sabia que tava 671 

sendo intimado... porque eu e ela já tinha brigado, já 672 

tinha pro ((nome de estado vizinho)),já tinha 673 
quebrado a porta, daí já ido pro ((nome de estado 674 

vizinho)), nós tava sem contato, daí nesse meio 675 

tempo chegou a::: a ::: 676 
Vanessa [Intimação.] 677 

Silvia [Intimação?] 678 
Ivan Intimação em casa só que eu já tava lá no ((nome de 679 

estado vizinho)), daí quando nos voltamos, eu por 680 

mim já tava tudo certo... “Ah voltamos” Daí eu tava 681 
vindo ali na...  ((nome de uma avenida da cidade)) 682 

ali... tinha uma blitz, eu parei. “Correr por quê? Tá 683 

tudo certinho ”. Aí... “Habilitação”, “Toma”, 684 
“Documento do carro”, “Toma”. Daqui a pouco 685 

veio o soldado com a algema no dedo rodando 686 
assim ((imita o ato do soldado))  687 

 ((risos)) 688 

Ivan “O que que o senhor quer com isso daí?”, “O senhor 689 
tá preso”, “Como? Tá preso o caramba, rapaz. Saí 690 

daqui com esse negócio aí. Nunca roubei, nunca 691 
matei ”, “Eu vou dar a voz da prisão pro senhor, não 692 

vou te algemar, a gente tá vendo que o senhor não é 693 

vagabundo, o senhor é  trabalhador , a moto tá aí 694 
oh...”, “Então deixa levar a moto em casa”, Ele 695 

falou “Oh cara, tá de brincadeira? te dou voz de 696 

prisão e cê quer levar moto em casa ainda? Aonde o 697 
senhor mora?”, “Eu moro ali óh”  698 

César ((incompreensível)) 699 
Ivan ...mas é lógico. Eu ia pegar a moto e ele nunca mais 700 

ele ia me ver. 701 

 ((risos)) 702 
Ivan Daí ele falou bem assim óh “Nós vamos fazer uma 703 

coisa pro senhor, nós vamos:: confiar no senhor”, 704 
Falei “tá, o que que nós vai fazer?”, “o senhor vai 705 

pegar a moto uma viatura vai junto com o senhor até 706 

a porta da tua casa”, Eu tava a duas quadras de casa, 707 
“Daí quando o senhor pôr a tua moto na garagem, 708 

eu vou te dar a voz de prisão”, Eu disse assim “Mas 709 

ninguém vai me algemar na frente dos meus filhos”. 710 
“Não. É só tu ((incompreensível))” Era uma Kombi 711 
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ainda...  Me levaram lá daí eu coloquei a moto na 712 

garagem, fechei, daí falei pro meu filho “óh corre lá 713 

e avisa tua mãe que o bicho pegou”  714 
 ((risos)) 715 

Ivan E já vai chamar o advogado lá que tô indo. 716 

 ((risos dos outros participantes))  717 
 Daí eu abri a porta da Kombi, sentei no banco da 718 

Kombi lá, fechei pro lado de dentro e falei “vamo lá 719 
então”, ah mas pra mim eu ia chegar na delegacia e 720 

iam falar “óh assina aqui, conversa com nóis e vai 721 

embora”...  Tá beleza. Cheguei na delegacia, abri a 722 
porta da Kombi e saí anda assim, normal, cheguei lá 723 

na frente do balcão o cara “O senhor foi roubado, 724 

que que aconteceu?” Falei “Não, tô sendo preso,a 725 
policia tá ali oh” 726 

 ((risos dos outros participantes)) 727 
 O cara olhou pra mim... “Não, mas pera aí, cê tá 728 

vindo sem algemas, sem nada, na delegacia? tá 729 

preso?” Falei “Tô preso. O cara acabou de me parar 730 
ali”, Daí um soldado veio junto com uma outra 731 

soldada “Não nós prendemos ele lá na ((nome de 732 
uma avenida da cidade)) assim, assim, tá:: ali a hora 733 

que nós consultamos tinha um mandado de:: busca e 734 

apreensão pra ele aí e ele veio conduzido, entrou 735 
dentro da viatura sentou aqui, abriu a porta, veio 736 

aqui falou pro senhor”, “Ué então senta aí oh”, falou 737 

pra mim. Tô sentado lá... Falou “vou ver o que que 738 
tá acontecendo, que nem você sabe”, Levantou “Ah 739 

o senhor tem uma Maria da Penha aqui”, “Tá mas 740 
vou saber que que isso, homem?” Ele explicou ó::: 741 

“na tua casa...”, E falei “Eu nunca bati na minha 742 

mulher, tanto é que a minha mulher na mesma... no 743 
mesmo dia que eu fui preso ela veio lá de... tentar 744 

tirar eu lá... Daí o cara falou “Tu tem 2 mil 745 
real?”,“Não”, “então pode deixá”, “Eu não tenho”. 746 

Daí fui fiquei, daí fiquei lá o tempo de... que o juiz 747 

falou “Não cê tá aqui por ter desobedecido a minha 748 
ordem  de vir na audiência, não o que você brigou 749 

com a tua mulher e...” ...Lógico, isso vai ter o 750 

julgamento  ainda, né? Daí me liberaram... tive que 751 
pagar... fiquei 22 dias lá. Aí... claro, 22 dias... por 752 
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ter desobedecido a ordem do juiz, por não ter... 753 

[cumprido...] 754 

Ilma [Comparecido.] 755 
Ivan É, comparecido na:: no dia que ele intimou... daí pra 756 

eles eu era fugitivo, e eu não sabia, eu também não 757 

sabia... né? Daí o Dr. ((incompreensível)) conseguiu 758 
((incompreensível)) não tinha audiência né? Não 759 

sabia da audiência. Daí quando teve a audiência daí 760 
fui eu e ela... e o advogado. Daí o juiz perguntou pra 761 

ela “É... que que se sucedeu?”, Ela falou “Não, no 762 

dia em questão, ele chegou em casa, bateu na porta, 763 
não quis abrir, ele abriu a porta do jeito dele  e... daí 764 

os vizinho ouviram, chamaram a polícia e eu vim 765 

por causa que o policial que tava lá embaixo 766 
mandou eu fazer o boletim.  Ele me trouxe até a 767 

deleg... o policial o próprio policial me trouxe na 768 
delegacia, e os vizinhos que chamaram por causa de 769 

briga essas coisas”. Mas só que eu briguei ali e já 770 

peguei o carro e voltei embora... no mesmo dia... na 771 
mesma hora, quebrou ali, deu a confusão, eu vi que 772 

o negócio ia ficar feio, falei “não, não, não... eu vou 773 
embora, antes que o bicho...” Na verdade eu fugi, 774 

“eu vou embora porque vai... vai dá BO ainda 775 

grande”, só que o BO já tava aberto, entende? No 776 
caso que da, da... que eles foram lá falaram do 777 

negócio de... não podia chegar perto, mas disso daí 778 

eu não sabia também, entendeu? Eu não tinha esse 779 
papel ainda não mão... nunca assinei esse papel e 780 

nunca tive ((incompreensível)). Então o que que 781 
aconteceu, daí agora veio o julgamento  foi... daí no 782 

dia do julgamento foi eu, foi eu e ela, e o meu 783 

advogado e o advogado dela. E eu a testemunha 784 
dela que disse que foi a testemunha no dia lá, daí 785 

intimaram ela pra testemunho. Daí o que que 786 
aconteceu, daí o juiz pegou e falou “Óh...”, Daí o 787 

promotor falou “Óh... não vou pedir tua prisão...” 788 

porque eles viram ali que eu sou motorista da 789 
prefeitura, né... 790 

Silvia Uhum...  791 

Ivan Ele falou “Óh, você tem emprego fixo, nós tamo 792 
vendo aqui que o senhor é motorista da prefeitura 793 
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e:: e emprego fixo, tudo certinho ... então o negócio 794 

é o seguinte, vocês tão juntos de volta... Ela chamou 795 

o senhor pra morar com o senhor de volta?” Falei 796 
“Sim.” Daí ela falou “Eu, na, na, no dia da que ele 797 

foi levar pensão, eu falei pra ele vai vir morar 798 

comigo de volta... aqui tem casa, a gente tem os teu 799 
dois filho, fica aqui em casa, volta a morar com 800 

nóis.” Daí eu voltei a morar com ela... daí o::: daí 801 
<agora>, depois de três anos, três anos e pouco... 802 

quase quatro anos atrás... agora que saiu a...   803 

Vanessa Sentença. 804 
Ivan A sentença que é pra mim ficar, mas tem quatro 805 

anos atrás. Mas lógico. Fiz a besteira. Briguei::: não 806 

foi por cachaça, porque cachaça eu nunca tomei... 807 
então, já tomei meus pileque, mas faz nove ano que 808 

eu parei, entende? Eu briguei com a minha mulher? 809 
Briguei.  Só que, por que que eu briguei? Lá em 810 

casa é assim... nóis mora em condomínio, entende? 811 

Então não mora eu em casa, morava dez pessoas 812 
dentro da minha casa... 813 

Participantes  ((risos)) 814 
Ivan que todo mundo sabia da minha vida... 815 

Participantes ((risos))  816 

Ivan É sério. Todo mundo se intromete na tua vida. A 817 
vizinha veio lá “ah... ah porque o teu marido tava 818 

conversando com a fulana de tal, o teu marido tava 819 

falando com não sei quem... ah ele é motorista de 820 
caminhão, vai confiar em motorista de caminhão? 821 

Vai confiar em motorista de ônibus? 822 
((incompreensível)), né?” ((olha para Marcos que é 823 

motorista de ônibus)) Depois deu toda essa 824 

palhaçada por causa disso... de vizinho e parente... 825 
Silvia Então, essa... essa participação no:: grupo de 826 

homens tá prevista na Lei Maria da Penha, por isso 827 
que o juiz utilizou, na tua sentença, né a... o 828 

encaminhamento pra cá. Alguns receberam antes de, 829 

de processo, de audiência, né? Que foi uma medida 830 
cautelar, preven[tiva...]  831 

Ivan [É,] é::  832 

Silvia No teu caso já foi uma sen[tença.] 833 
Ivan [°É:::°]  834 
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Silvia E isso tudo a partir da, da Lei que antes não, [não 835 

tinha...] 836 

Ivan [Hoje, hoje...] 837 
Silvia esse encaminhamento...  838 

Ivan Tô encostado, né? Sou renal crônico em fase 839 

terminal, né, não tem mais o que fazer. Daqui pra lá 840 
é só... hemodiálise mesmo e esperar a hora de ir pro 841 

barro... ou fazer transplante, como transplante é 842 
muito... 843 

Silvia Tais numa fila. 844 

Ivan É, tô na fila e essa fila é que nem aquele do INSS, 845 
nunca vai achar... 846 

 ((risos)) 847 

Ivan o final, né... tu vai continuar aí até:: né? Mas eu faço 848 
a minha hemodiálise, tenho os papel ali, no bolso 849 

aqui e tal, lógico... eu não vou querer faltar nenhum 850 
dia, mas como esse papel... eu já trouxe pra mostrar 851 

pra você porque tem hora que eu vou tá 852 

conversando com vocês aqui e... tem hora que eu 853 
vou tá lá na UTI como na semana retrasada, tá ali o 854 

papel até... eu trouxe o papel na mão pra vir, é que... 855 
saiu a sentença eu tava internado, a:: oficial de 856 

justiça foi levar o papel lá pra mim, em casa, só que 857 

eu tava na UTI.  Eu fiquei três dias na UTI é que 858 
encheu o pulmão d’água. Eu não tenho mais os rins 859 

né, eu... também não mijo mais, então tô aí... é::: o 860 

que que acontece, quando acumula muita água eu 861 
vou parar na UTI, daí eles põe o tubo, daí tira o... a 862 

água e vai indo, né? 863 
Silvia Ok... valeu pela... 864 

Marcos Que situação ((lamentando)) 865 

Silvia tua experiência. 866 
Ivan É hoje, hoje, eu hoje, quem tá me ajudando entre 867 

aspas ou tá bem, por causa que... inclusive foi 868 
falado pra mim é::: não só pelo juiz, mas já pela::: 869 

própria doença minha, né, daí eu tenho que ter uma 870 

psicóloga, né, não tem? é... já foi encaminhada tal 871 
pra eu ir numa psicóloga. Mas como eu tô falando 872 

não tem mais o que fazer mais, entende? Eu já fiz a 873 

minha burrada lá, eu vou pagar pela burrada que eu 874 
fiz... hoje em dia ela tá me ajudando, hoje em dia 875 
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ela que tá... me leva no hospital, ela que, então ela 876 

virou mais do que mulher hoje em dia então ela 877 

virou assim tipo uma mãe, uma irmã, entende?  Ela 878 
me leva no hospital, ela que me... é... cuida do meu, 879 

cuida de mim. Fico em casa né... lógico recebendo, 880 

tô recebendo meu pagamento por um mês,no banco, 881 
eu tenho meu auxílio doença lá, que não é aquelas 882 

coisas, por isso que ela, >tô falando que ela<, tá, 883 
°aguentando a casa° hoje... mas hoje em dia que me 884 

passou a me criar foi ela , não... então... ela tá me 885 

criando, posso dizer, hoje em dia... °Então é isso°. 886 
Silvia Vamos ver com o restante do grupo, alguém que 887 

comentar alguma coisa a respeito da Lei... se 888 

desconhecia algo que foi falado ali... 889 
Vicente A Maria... A Maria da Penha foi um... foi muito boa 890 

que apareceu no Bra:: na, no Brasil, né? Foi uma 891 
coisa que veio pra diminuir um pouco a violência 892 

contra a mulher, né?  Só que ainda ela não é... muito 893 

trabalhada certo como era pra ser trabalhado né?... 894 
porque::: sobre esse negócio de protetiva que 895 

((incompreensível)), fica perto de uma mulher pra... 896 
né, pro marido ficar tanto  tempo a... tantos metros 897 

longe da muié. Que que adianta isso aí? Se não é 898 

(algema), não é nada, um papel... se tu quiser chegar 899 
tu chega. Tem... o... tem o::: a::: ontem passou uma 900 

reportagem  ontem da mulher lá... separou do cara e 901 

o cara diz, “não...tu faz... se não ficar comigo, tu 902 
não vai ficar com ninguém mais”. Só soube que 903 

tava::: soube pela boca dos outros, fofoca, que tava 904 
com outro foi lá arrebentou a roupa dela toda 905 

rebentou  o celular dela todo, machucou ela toda, 906 

entendesse? Quando ela foi entregar o::: papel que 907 
de trezentos metros longe dela, da... pra ficar longe 908 

dela, entendesse? Então isso tem que mudar, 909 
entendesse? Quem tem que mudar isso aí? Os 910 

políticos. O que os políticos tão fazendo? Robando. 911 

Que que eu vou fazer? Não tem força a Maria da 912 
Penha por causa disso daí. 913 

César Quando tu me diz num país onde tu ser honesto é 914 

sinônimo de ser idiota. 915 
Vicente Éh: 916 
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César Pra quem é honesto nesse País é idiota. Tu pode ver, 917 

começa lá em cima, começa pelo::: pelo o Supremo 918 

Tribunal. O cara que tem responde não sei quantos 919 
processos é ministro. Então? Pra quem de nós é 920 

honesto é idiota. Esse essa é a verdade do Brasil. E 921 

não tem e  não tem, tá? Vocês se pagar suas contas 922 
certinho, tratar todo mundo com respeito 923 

((incompreensível)) pensa “esse, esse cara é idiota 924 
esse é babaca... esso::: esso::” e [quero que alguém 925 

me prove que isso  não é verdade.] 926 

Alexandre [Isso que eu acho engraçado...] 927 
Ivan Tá, mas é::: de:: desculpe não tô querendo discordar 928 

nem nada do senhor... parabenizo o senhor pelo que 929 

o senhor falou, <mas> você socar a mão na orelha 930 
duma mulher não é culpa do governador, [do 931 

presidente, nem nada...]   932 
César [Não::: isso não.] 933 

Ivan a culpa é o cara mesmo que é cachorro sem 934 

vergonha que fincou a mão no ouvido da mulher...  935 
César Não, [mas a lei...]  936 

Ivan [Não, agora tem que ver...] tem que ver uma coisa... 937 
tem mulher que é filha da puta também.  938 

Participantes ((risos)) 939 

Ivan Vai lá e começa oh, tuque tuque tuque, ((gesticula 940 
com mão alguém falando ao seu ouvido)) enquanto 941 

não levar na orelha não para. A verdade é essa . 942 

Alcides Devia ter a lei o Mário da Penha. 943 
 ((conversas sobrepostas)) 944 

Ivan Às vezes a mulher procura, procura, procura para oh 945 
no cara ((gesticula: uma mão bate na outro que está 946 

fechada)) 947 

César Você não vê no comércio, não sei se a lei  já foi 948 
aprovada, não é mais permitido velho de oitenta, 949 

noventa anos casar com mulher nova, e se casar não 950 
vai mais poder usar a:: aposentadoria. Essa lei ia ser 951 

votada, não sei se já foi aprovada. 952 

Ivan Mas também o cara muito idiota com noventa anos 953 
casar com uma mulher novinha ((risos de todos)), 954 

sabe que vai perder o pinto((risos)) Pelo amor de 955 

Deus.  956 
César Isso é::: era um golpe cara... meu Deus! 957 
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 ((conversas sobrepostas)) 958 

Alexandre Não existe o ditado  “cavalo velho gosta de 959 

capinzinho novo”? ((risos)) 960 
 ((risos)) 961 

Ivan Então paga ali, paga pelo capim novo . 962 

Alcides Cavalo velho gosta de ((incompreensível)) 963 
Silvia Assim como todas as leis, assim a gente tem 964 

problema no Brasil na execução né, quem exe... 965 
quem interpreta a lei, quem executa a lei né, é::: 966 

Ivan [Tá, agora vamos supor...] 967 

Silvia [se compreende a lei...] 968 
Ivan [>Posso fazer uma pergunta pra senhora?<] 969 

Silvia [faz ela, ela, ela:::] ser executada conforme o que tá 970 

no papel. A questão é, que o ideal seria que não 971 
existisse, que não precisasse existir a Lei Maria da 972 

Penha, porque se ela existiu é porque ((barulho)) 973 
tinha uma demanda pra isso né, tinha os... números 974 

apontam pra isso muito mais mulheres morrem em 975 

função  da violência doméstica dentro de casa do 976 
que homem. Se a gente for ver a causa da morte dos 977 

homens tá muito mais ligada inclusive ao 978 
machismo, pela questão de estar se envolvendo com 979 

<violência>, por não cuidar da própria saúde, por 980 

acreditar que::: que::: que o homem é criado pra ser 981 
o super herói e isso é um peso pra ele né, de alguma 982 

forma, e::... acaba tendo, se envolvendo em riscos 983 

maiores, trânsito, alcoolismo, tal, enquanto que... as 984 
mulheres, ainda tem um número muito grande de 985 

mulheres vítimas... fatais, né, dessa relação. Tudo 986 
tem a ver com uma causa só que é a::: é cultural, de 987 

que... há, há uma dominação, [por isso que existiu a 988 

lei] 989 
Ivan [Mas isso que tem ((incompreensível))] 990 

 ((conversas sobrepostas)) 991 
Silvia e dentro dessa lei vai ter várias situações que não 992 

deveriam estar sendo julgadas dentro dessa lei, em 993 

compensação existem <muitas> outras situações 994 
que precisou existir a lei, né, porque o... a questão 995 

da violência tava, tava muito °forte°. Agora assim, 996 

que é uma lei que... é:: que também reforça essa 997 
diferença é... que isso é um lado negativo, que 998 
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reforça que a mulher é vítima e que o homem é 999 

agressor e que isso a gente tem que... que aos 1000 

poucos... é::: é::: [evitar esse tipo de de diferença, né 1001 
?] 1002 

Ivan [É:: eu vou falar uma coisa pra senhora...] me 1003 

desculpe, eu... a gente tá aqui pra conversar que 1004 
nem a senhora falou 1005 

Silvia Uhum. 1006 
Ivan Agora vamos supor, eu não tô falando que acontece 1007 

isso... aqui em ((nome da cidade)) não acontece, 1008 

tenho certeza que aqui em ((nome da cidade)) não 1009 
acontece, o homem bate o pé e a mulher se joga no 1010 

chão e se rala tudo e “óh::: ele me bateu” ((imitando 1011 

uma voz feminina)) não tô falando que isso 1012 
aconteça, aqui em ((nome da cidade)) não... vamos 1013 

supor... “Pô, mas” Se joga no chão e tudo... Chega 1014 
no IML “óh foi o meu marido que fez óh... me, me 1015 

quebrou tudo” e daí? ((incompreensível)) mais vale 1016 

uma mentira pra::: que nem o cara falou ali, mais 1017 
vale uma mentira duma mulher, não tô falando que 1018 

mulher não presta, pela amor de Deus 1019 
((seriamente)). Não ponha [isso...]  1020 

 ((risos)) 1021 

Silvia [Não, eu enten...]  1022 
Ivan em pauta. 1023 

Silvia Uhum. 1024 

Ivan Mas... mas vale um vez, uma mentira duma mulher 1025 
que dez jornal do ho[mem] 1026 

Silvia [Então...] 1027 
Ivan A mulher pode chegar e falar “óh, o cara me deu na 1028 

orelha” se não... não precisa nem [encostar...] 1029 

Alcides [Éh:: ((incompreensível))] 1030 
Ivan cê só levantou a mão, pois o::: juiz, o juiz lá o::: 1031 

delegado ou juiz, quem atendeu a ocorrência, em 1032 
quem que ele vai acreditar? Você vai falar “eu não 1033 

bati cara, eu nem encostei a mão”, “não, mas ele me 1034 

deu um tapa na orelha” e daí cê vai falar o quê? 1035 
Silvia Então, Ivan, pra cada situação dessa deve existir 1036 

mais dez, vinte, trinta situações onde o a mulher 1037 

realmente sofr...  1038 



577 

 

Ivan Não, isso é verdade, [lógico... Eu, eu, eu, eu passei 1039 

por isso assim...] 1040 

Silvia [Isso acontece com todas as outras situações...]  1041 
Ivan eu via, eu tinha doze, treze anos, acredito que não 1042 

convém falar... não sei mas... não sei o que o que 1043 

vai adiantar isso, mas eu tinha doze, treze anos, a 1044 
meu pai batia direto na minha mãe... [e meu pai 1045 

quando bebia...] 1046 
Silvia [Acho que outras pessoas devem ter] visto isso...  1047 

Ivan meu pai, meu pai pegava  a minha mãe, meu pai 1048 

pegava a minha mãe, e era <parelho>... nós eram 1049 
em seis irmão... apanhava minha mãe e os seis 1050 

irmão junto, era apanhava em coletivo, não tinha 1051 

esse negócio... entende? Eu, o perdão da palavra que 1052 
eu vou falar pra vocês agora ((incompreensível)) 1053 

chulo o jeito de eu falar... eu via o barulho do 1054 
caminhão do meu pai eu me cagava nas calça. 1055 

Participantes ((risos))  1056 

Ivan Não, eu cagava nas calça, não tô brincando não, 1057 
hoje eu brinco, hoje em dia a gente né... 1058 

Silvia E a tua mãe já tinha onde correr, Ivan, ela tinha... 1059 
uma lei que [defendia?]  1060 

Ivan [Nã:::o] ela aí ia pra casa da minha vó, lógico ela 1061 

catava nós pra fugir, nós via o barulho do caminhão 1062 
do meu pai, deus me livre, nós morava nos mato, 1063 

nós cansamo de dormir nos mato eu, minha mãe, 1064 

minhas irmãs e dormia um do ladinho do outro no 1065 
mato abraçado assim óh porque nós ouvia o barulho 1066 

do caminhão chegando, “agora vamos morrer todo 1067 
mundo”, né? é::: por aqui óh ((gesticula com as mão 1068 

como se estive fugindo)), eu posei, eu posei, não tô 1069 

de, de,de ,de, de caô... eu posso trazer minha mãe 1070 
aqui um dia... hoje meu pai graças a Deus é morto , 1071 

entende? E...  1072 
Participantes  ((risos)) 1073 

Ivan Não, é sério. [Tô sendo sincero. Não sendo...]  1074 

Vicente [Como ele tá falando, melhor ele morrer que...] 1075 
Ilma E é compreensível, né? ((incompreensível)) 1076 

Ivan Hoje, graças a Deus ele é morto... ele, ele:: é... e... 1077 

nós dormia, eu e minhas irmãzinha assim ((gesticula 1078 
com as mãos))... tenho cinco irmã e eu sou::: o 1079 
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sexto, então em... nós dormia nós cinco, nós cinco 1080 

abraçado na mãe assim ó no meio do mato, 1081 

enquanto nós escutava o barulho do caminhão... daí 1082 
ele chegava em casa nós via a voz mole meio 1083 

bêbado, daí nós corria ((gesticula com as mãos 1084 

fuga)) se escondia no mato e dormia no mato, nós 1085 
dormia no mato, quando amanhecia nós ouvia o 1086 

barulho do caminhão ou não ouvia o barulho do 1087 
caminhão, mas amanhecia que ele tava são, daí nós 1088 

tentava entrar pra dentro, daí nós amanhava porque 1089 

nós fugimos dele. 1090 
 ((risos))  1091 

Ivan Entendeu como que era a situação? Entende? 1092 

Ilma Não tinha saída, né? 1093 
Ivan Não.  1094 

 ((conversas sobrepostas)) 1095 
Vicente Ele tinha... já podia trabalhar, né? 1096 

 ((conversas sobrepostas)) 1097 

Ivan Daí o que que aconteceu? Daí... a minha... tendeu? 1098 
que nem a senhora falou “tua mãe não tinha 1099 

escapatória?” Só pra cê chegar na cidade se andava 1100 
cinqüenta e seis quilômetros... andava. Que o 1101 

caminhão era dele. O senhor não ia andar no 1102 

caminhão do meu pai pra ir lá denunciar ele... 1103 
cinquenta e seis quilômetro... e naquela não existia 1104 

eu tava com quatorze anos... tô com quarenta e três 1105 

ano hoje. 1106 
Ilma [Sim] 1107 

Ivan [Entende?] Tinha doze treze anos. 1108 
Ilma E não tinha lei, ia denunciar o quê? 1109 

Ivan Não e tem mais uma... aí você chegava e falava pra 1110 

minha vó “°vó, o pai tá batendo na mãe, assim, 1111 
assim...°” E minha vó “casou é pra vida inteira” 1112 

((levantando a voz)). Minha vó falava “cê casou? 1113 
Quem boa romaria faz, sua casa está em paz...  é lá 1114 

que você tem que ficar, aqui eu não quero 1115 

ninguém...” Daí você com cinco criança, você ia 1116 
fazer o quê?  1117 

Silvia Agora esse ponto, bem importante isso...  “casou é 1118 

pra vida inteira ”... Isso a gente percebe inclusive na 1119 
tua fala , né, porque:: você achou injusto ela querer 1120 
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separar no momento que vocês tavam bem, mas 1121 

assim qualquer momento da vida, de repente a 1122 

pessoa::: muda a forma de pensar, as escolhas que 1123 
ela faz... 1124 

Ivan Tá. [>Hoje eu penso assim< °Hoje. Mas na:: na...°] 1125 

Silvia [Na época né...] porque é:: é isso assim, a gente, 1126 
você achou injusto pois vocês tavam bem, mas 1127 

podia vocês tarem bem a vida inteira  ficarem mal e 1128 
daí “justamente nesse momento que a gente tá ruim 1129 

de dinheiro ela quer separar...” e, e, e a gente vai 1130 

achando injusto isso, mas assim, um casamento é 1131 
algo que a gente faz uma escolha e essa escolha ela 1132 

vai se renovando todos os dias. Talvez chegue um 1133 

momento em que não é mais o desejo de um deles e 1134 
o outro vai ficar sempre numa situação, né, de, de... 1135 

aquele sentimento de que tu falou de per:::da, de 1136 
não aceita:: e tal e esse não aceita como que você 1137 

vai lidar com isso, né? A:: aí as  vezes vem a, a 1138 

[atitude mais violenta...] 1139 
Ivan [É, se, se tivesse...] se tivesse num trabalho desse 1140 

que nós tamo  tendo agora, na época, quando você 1141 
vê que o teu casamento ta indo pro barro, indo pra 1142 

bosta... pô, tinha que achar alguém, um CRAS, uma 1143 

psicóloga, um... tentar.. uma igreja que seja, um 1144 
saravá que seja... 1145 

Participantes ((risos)) 1146 

Ivan alguma coisa assim... tentar... “não, senta aqui, 1147 
vamo vê o que tá acontecendo com o casal... ”. 1148 

Agora eu e ela se demo super bem, entende? Não 1149 
vou falar que é um mar de rosa, porque um mar de 1150 

rosa não é... uma hora ou outra a gente escuta assim 1151 

uma palavra que não quer escutar, mas agora  cê já 1152 
sabe lidar com a palavra... “ah porque >não sei o 1153 

quê não sei o quê<”, falo “óh”, quando ela começa, 1154 
às vezes... geralmente a mulher começa, entra em 1155 

casa e começa “óh, tá atrasado a luz, tá atrasado a 1156 

água, a, o ((incompreensível)) da geladeira tá uma 1157 
((incompreensível))”. Você não sabe se entrou em 1158 

casa ou na ouvidoria do ((nome do estado)). 1159 

Participantes  ((risos))  1160 
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Ivan Porque tá escutando tudo que tá ali. É verdade. “O 1161 

colégio das criança tá atrasado, tão...” Oh agora eu 1162 

entro em casa assim, por causa da minha doença 1163 
também, as vezes por causa da minha hemodiálise, 1164 

eu fico muito fraco daí eu vou pra casa, deito, 1165 

durmo daí ela chega  “mor a água tá atrasada... ”, 1166 
“então deixe que corte”, “a luz não..”, “uma hora 1167 

eles vão querer ligar”, falo pra ela “uma hora, uma 1168 
hora, né, então outra hora a gente coloca”, daí assim 1169 

quando ela começa “Oh, tu...” “Espera só um 1170 

pouquinho aí que eu vou levar o lixo, já venho”. Aí 1171 
as vezes não tem nem lixo, mas eu passo a mão na 1172 

sacola de lixo e ((gesticula com as mãos fulga)) eu 1173 

vou tô lá na frente, que é condomínio né... vou lá na 1174 
frente, ((tosse)) daí eu fico duas, três horas lá... 1175 

brinco com o cachorro, levo o cachorro junto, eu 1176 
tenho um cachorrinho um chow-chow pequenininho 1177 

assim, uns... põe do baixo do braço ele... é o meu 1178 

companheirinho pra... ”Você é bonito vai me 1179 
escutar, vem aqui”  1180 

 ((risos)) 1181 
Ivan ponho de baixo do braço e levo ele, jogo na grama, 1182 

fico duas, três horas com ele correndo na grama... 1183 

daí eu, daí vou entrar, daí ela “Ah que precisava... ”, 1184 
“Vou levar o cachorro de volta.” ...é mais duas, três 1185 

horas lá fora... tão vamo... que que tá 1186 

acontecendo?”, “Ah, nós tem que ver <isso>, isso e 1187 
isso...”, “Ah, agora nós temo que vê, a, a hora que 1188 

der nós vamo ver, pronto”, entende? Não discuto 1189 
mais, mas também virei aquele cara que...  tanto faz 1190 

puxar ele pra cima ou pra baixo.   Ela vem querer 1191 

discutir “Éh porque tá faltando isso, tá faltando 1192 
aquilo...” “Deixe que falte, um dia nós compra". 1193 

Roberto Uma questão que seu Ivan tá trazendo, vou falar 1194 
porque tenho que sair também agora, é::: duas 1195 

questões, né, a gente tá aqui todo mundo 1196 

((incompreensível)), lógico que isso desde 2004, 1197 
antes da lei Maria da Penha né, mas ele tá... tá assim 1198 

hoje porque tem a Lei Maria da Penha, se não 1199 

tivesse [não estaríamos...] 1200 
Ivan [Não tinha ninguém aqui .] 1201 
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Roberto [É:] 1202 

Ilma [Exatamente...] 1203 

Roberto E assim é... isso gera um fator positivo da Lei... tá, 1204 
eu digo pra vocês... e:: assim isso que o senhor tá 1205 

colocando agora, né, de ir passear com o cachorro e 1206 

de levar o lixo que em lixo tem pra levar, tá, diante 1207 
de uma situação que de repente naquele momento 1208 

ela tava tensa, o senhor achou que, melhor... sair, 1209 
entende? Aí voltou, tava tensa ainda, saiu de novo 1210 

pra depois voltar, né, pra daí ver que há 1211 

possibilidade de conversar é... conversar é ouvir, 1212 
falar, ouvir e falar, as vezes é muito mais que ouvir 1213 

do que falar. É e::: se a gente aprende a fazer isso, 1214 

tá, a gente consegue administrar os conflitos que 1215 
tem, seja com o filho seja com a mulher seja com a 1216 

ex-mulher seja com a mãe seja com quem for, tá? 1217 
porque quando a gente tá de cabeça quente, de fato 1218 

a gente não consegue dialogar... e as próprias 1219 

palavras que a gente usa já pode ser a violência em 1220 
si, e as vezes essa violências das palavras elas são, 1221 

machucam muito mais que a violência que o tapa 1222 
né, do soco, o arranhão, o pontapé, né, porque, 1223 

vocês sabem bem disso também ... então::: esse 1224 

grupo aqui é pra  gente também poder aprender, né, 1225 
com seu Ivan, né, que trouxe relato né, e... e 1226 

também, assim, é... visualizar outras formas de 1227 

resolver as questões do dia dia. Essa é a... o foco, 1228 
embora a, nem sempre são o jeito que a gente quer, 1229 

às vezes a gente tá com uma visão de uma 1230 
determinada questão lá dentro de casa e não vai por 1231 

aquele caminho ali... vai por outro caminho... 1232 

trabalhar um pouco com aceitação, da perda, né, a 1233 
Silvia falou “ah...” que às vezes o casamento  tem 1234 

que ser reinventado ... as vezes a gente tem que se 1235 
reinventar sem com casamento , sem aquela relação. 1236 

Eu sempre falo que... Cecília Meireles tem uma 1237 

frase que diz que “a vida só é possível reinventada”, 1238 
né? Nós temos que nos reinventar cada dia, nos 1239 

redescobrir enquanto ser humano, enquanto pessoa, 1240 

enquanto cidadã, enquanto trabalhador... né, senão a 1241 
gente não vive, gente, tropeça o tempo inteiro... 1242 
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então o que a gente consiga tirar desse grupo aqui, 1243 

desse momento, dessa reflexão, o melhor 1244 

aprendizado possível, né... ((pausa de 3 segundos)) 1245 
e é isso... eu vou me retirar porque eu tenho um 1246 

compromisso hoje e ((incompreensível)) mas vai 1247 

com ((incompreensível)) 1248 
Silvia Então, a Lei também ela traz essa novidade que é a 1249 

questão dos vários tipos de violência, né? A que 1250 
mais aparece é a violência física porque ela é mais 1251 

fácil de identificar, mas tem outros tipos de 1252 

violência, psicológica, sexual, patrimonial... né... 1253 
[são essas ...]  1254 

Roberto [É:::] física, psicológica, sexual, patrimonial e...  1255 

Silvia [moral] 1256 
Vanessa [moral] 1257 

Roberto [moral.] A violência moral ela... [é...] 1258 
Silvia [Difamar, né]  1259 

Roberto É quando acontece na frente dos outros, seja de 1260 

vizinho né... quando o casal tem... trocam palavrão, 1261 
se agridem na frente de outras pessoas que não 1262 

sejam né...  1263 
Ivan Tá e se tua mulher te xingar na frente dos outros?  1264 

Roberto Também é violência moral.  1265 

Ivan [Daí só que, daí só não vai (valer) nada?] 1266 
Roberto [Só que não vai poder ser usado] pela Lei Maria da 1267 

Penha... [pode ser usada por ((incompreensível))] 1268 

Vanessa [°Mas tem outras leis°] 1269 
Ivan Difamação e calúnia. 1270 

Roberto Difamação e calúnia. 1271 
Silvia Código Penal. 1272 

Ilma I:::sso, do código penal, mas ((conversas 1273 

sobrepostas)) Maria da Penha é pra mulher, não é 1274 
pro homem  tem o código penal daí. 1275 

Ivan Se pode usar então? 1276 
Ilma [Po::de] 1277 

Roberto [Claro.] 1278 

Ivan A lei vai te proteger também . 1279 
Ilma Pode usar pra se defender. 1280 

Silvia A violência psicológica é aquela que acaba com a 1281 

autoestima, né. É:::: aquela:: é::: aquela questão de 1282 
puxar a pessoa pra baixo mesmo né, de, de, de 1283 



583 

 

ressaltar os defeitos e:: isso numa relação também 1284 

é... a gente percebe as vezes num olhar da pessoa 1285 

quando ela tá com a autoestima extremamente 1286 
abalada e isso pode acontecer tanto com o homem 1287 

quanto com a m... quanto com a mulher. E também 1288 

ela pode recorrer a Lei Maria da Penha, nesses 1289 
casos... E::: sempre que a pessoa ofendida for 1290 

mulher ela vai poder usar a Lei Maria da Penha né, 1291 
mesmo que a pessoa que agrediu tenha sido outra 1292 

mulher...  E alguém mais quer fazer algum 1293 

comentário sobre o...  1294 
Roberto Gente:: 1295 

Silvia ou tem alguma dúvida ali...  1296 

Roberto Tchau, tchau pra vocês. 1297 
Grupo Tchau, tchau. ((Roberto sai da sala)) 1298 

Silvia sobre a Lei...  1299 
Vicente Eu... tenho experiência não é sobre...  é... claro, 1300 

envolve tudo que é tipo de Maria da Penha né, na 1301 

verdade, né, com família... é, eu convivi quinze anos 1302 
cá minha mulher né, nós entro em fatos de 1303 

°violência°....  Aí::: o seu Roberto, eu entrei né... eu 1304 
tô oito... agora oito anos que vai completar esse ano 1305 

que tô nesse grupo, então foi como comecei com 1306 

aquele problema ali,né... pra entrar nesse grupo. Só 1307 
que é o seguinte, a::: foi tanta discussão, tanta coisa, 1308 

tanta::: a:: bate boca, tanta::: coisarada que chegou 1309 

um dia que o Roberto chegou na mesa, botou nós 1310 
dois sentado na na cadeira... ali na ((nome da 1311 

Avenida onde fica a SEMUDES)), e o Roberto 1312 
falou: “não, para aí... dona Raquel” que é... hoje eu 1313 

botei meu nome, então disse assim: “única saída que 1314 

vocês dois não tem mais saída é a separação . Vocês 1315 
querem se separar?” Eu disse “eu quero”. 1316 

 ((risos)) 1317 
Vicente Ela disse “Claro ((incompreensível)) vagabundo 1318 

((incompreensível))” “então o seguinte, assinam 1319 

aqui dona Raquel, o Vicente aqui. Ah:: tal dia no no 1320 
no::: na Vara de família, lá no Fórum, né?” Daí 1321 

separemos... ficamos três ano e meio que não se 1322 

falaram, entendesse? Nesses três ano e meio 1323 
((incompreensível), mas sempre tivemos ali, aquele 1324 
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monte de de gelo ali, né, só que um dia chegou que 1325 

ela disse “oh... de hoje em diante  tu volta pra casa 1326 

ou dei a separação definitiva”, “Mas a gente já não 1327 
tinha separado lá no Fórum?((rindo)), o que que tu 1328 

quer ?” 1329 

 ((risos)) 1330 
Vicente “Não, mas tu vem aqui e deita no meu sofá e tu 1331 

dorme e assiste televisão aí, deita aí, dorme aí, com 1332 
as criança aí, eu não quero isso... ou fica aqui ou vai 1333 

embora” ((risos)) Entendeu? Disse “Ah tá, então tá 1334 

bom, vou voltar então” “Tá, então volta então”... 1335 
>Já faz três anos e meio<, só que hoje é totalmente 1336 

diferente hoje , hoje eu tenho um uma coisa pra 1337 

puxar pra mim, entendesse? Que antigamente não 1338 
tinha como puxá... o que eu discutia com ela ficava 1339 

entre duas parede, quatro parede, nós discutia ali e 1340 
eu... a::: tanto assim que as vezes até virava 1341 

violência... hoje não eu digo “opa”, ela fala “tá, tá, 1342 

tá, tá, tá” que que eu faço? Eu fico quientinho... 1343 
Silvia É uma estratégia tua, né? 1344 

Vicente Estratégia... isso. Daí depois quando ela acaba de 1345 
falar que diz assim... ((incompreensível)) “O que 1346 

que tu falasse?” Desculpa a palavra, mas eu não 1347 

tenho dedo... desculpa a palavra, mas “se tu falar 1348 
essa merda pra mim eu vou pegar simplesmente a 1349 

minha roupinha e vou embora”. Ela para e fica 1350 

quieta e vai pro cantinho dela, entendesse? Então a 1351 
gente tá se encontrando sobre esse grupo hoje, 1352 

porque se foi pra voltar... eu falei pra ela que se for 1353 
pra voltar pra esse tipo que nós tava antes nem 1354 

quero mais, tô indo embora já na hora, entendesse? 1355 

Então ela entende dum lado e eu entendo do outro, 1356 
então a gente tá::: tá vivendo bem, entendesse? E só 1357 

que ela atenta, ela diz “não me, me 1358 
((incompreensível)) brincar de homem”, eu digo 1359 

não ((risos)) Ela mostra a cara assim ((imita a 1360 

mulher desafiando-o com a imitação de tapas na 1361 
própria cara)) que “vem que nós chamamo a Maria 1362 

da Penha já” ((risos)) Então ficou um caso assim 1363 

que::: que:: você não pode dar bola muitas coisa, 1364 



585 

 

entendesse? ((risos)) Que eu sinto que se você for 1365 

cair em tudo que a mulher fala dentro de casa...   1366 

 ((risos)) 1367 
Vicente Pega a mochila bota nas costa e vai de novo, 1368 

entend(esse)? Então temo convivendo... vai no 1369 

barco, né? Um rema um pouquinho e o outro rema 1370 
um pouquinho e vai vivendo. 1371 

Silvia A gente também vai ter um:: em algum encontro vai 1372 
conversar um pouco sobre isso ((incompreensível)), 1373 

desse manejo, né, diante de um conflito e tal 1374 

porque... na maioria dos relatos assim quando houve 1375 
violência é “ah eu saí fora de mim, eu me 1376 

descontrolei...” né? E:: e tem que realmente buscar 1377 

algumas estratégias pra não chegar nesse ponto, do 1378 
descontrole mesmo. Geralmente a pessoa se 1379 

arrepende só que... 1380 
Vicente É tarde... 1381 

Silvia É...quando já é tarde. 1382 

Marcos Depois que fez não adianta se arrepender. 1383 
Ivan Não, mas depois que você pega e se vira as costa 1384 

pra sair, daí ela vai reclama ((incompreensível)) 1385 
começa “porque ele não dá mais bola pra mim, 1386 

porque eu falo pra ele e ele me, ele vira:: vira as 1387 

costa, não quer discutir” A verdade é essa. 1388 
Alcides Mas e é sim... 1389 

Ivan Daí ela começa a discutir daí você vira as costa? 1390 

“porque você não presta mais atenção no que eu 1391 
falo, porque não sei o quê”... >Meu Deus do céu < 1392 

Silvia Mas talvez tenha um manejo melhor do que esse 1393 
assim de tentar conversar mesmo, né?  1394 

Ivan Ah::::: A mulher quando começa a acelerar não tem 1395 

jeito de parar mais [não. ((risos))] 1396 
 ((risos)) 1397 

Silvia [É...] é isso aí, mas daí... mas daí conforme a tua 1398 
postura do teu tom de voz e tal é::: a, a pessoa 1399 

percebe que tá discutindo sozinha, ela também vai 1400 

mudando um pouquinho, né? A gente não... a gente 1401 
sempre fala isso aqui, não consegue mudar o outro, 1402 

mas a gente muda a gente mesmo  e com a nossa 1403 

mudança gera também uma mudança no outro 1404 
porque os problemas eles têm, eles têm de alguma 1405 
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forma serem resolvidos, né, porque se moram juntos 1406 

tem problemas juntos e::: ignorar os problemas às 1407 

vezes pode fazer com que eles surjam de uma forma 1408 
mais... né, que né, mais intensa. Então a gente tem 1409 

que tentar falar sobre eles, mas tem que tentar 1410 

manter o controle também . 1411 
Ivan Tá e quando a mulher fica desconfiada ? 1412 

 ((risos)) 1413 
Ivan É, é:::  1414 

 ((conversas paralelas)) 1415 

Ivan Quando a mulher começa a desconfiar...  “não 1416 
porque cê tá com outra... não porque, porque não sei 1417 

o quê”, que nem agora que tô encostado tô em casa, 1418 

entende? Então não posso trabalhar tal... Lógico... 1419 
minha vontade era tá trabalhando... ficar preso 1420 

dentro de casa Deus me livre. Ela sai de manhã pra 1421 
trabalha, sai ela e meu piá. Meu piá vai pro colégio, 1422 

de tarde fica comigo. Daí de manhã ela quer saber 1423 

quem que eu pus dentro de casa. Se eu falo pra ela, 1424 
“tô eu e o cachorro aqui em casa” “olha pensa 1425 

bem...” ((imitando a mulher)), entende? Daí ela que 1426 
começa esse negócio de desconfiança... e eu, eu... 1427 

sinceramente, já pensei óh, começar mais um têtêtê 1428 

desse vai ficar sozinha, eu falei pra ela, “se ficar a 1429 
casa sozinha cê sabe que não tem ninguém dentro 1430 

de casa”. 1431 

Marcos Não é fácil. 1432 
Ivan “Tem que ver, tem que ver, tem que ver quem é que 1433 

tá entrando aí” ((imitando a mulher)). Pô, meu Deus 1434 
do céu né, cara, dá licença... pior que não tá 1435 

entrando ninguém mesmo... se tivesse entrando... 1436 

[tava certa.] 1437 
Ilma [É::: aqui no...] aqui no serviço a gente tem um 1438 

grupo específico pra mulheres então... é importante 1439 
isso trabalhar também o lado da mulher, né, porque 1440 

assim vocês têm aqui uma oportunidade de refletir e 1441 

pensar algumas coisas diferentes que você já fez. De 1442 
repente até ouvir o outro vocês podem aprender algo 1443 

com isso, mas podem também não concordar, 1444 

podem achar que nada disso aqui, é o certo pra vida 1445 
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de vocês, mas vocês vão ouvir pelo menos [e saber 1446 

que]  1447 

Marcos [Mas est...] 1448 
Ilma existe uma outra forma de pensar, não só essa, né? 1449 

Marcos Mas sabia que assim óh, não cortando a tua 1450 

conversa...  1451 
Ilma Não, pode falar...  1452 

Marcos Mas se diz pra aquela pessoa vir também ouvir 1453 
assim, eu acho assim muito importante ela, ela 1454 

escutar [entende::u? ((incompreensível))] 1455 

 [>é como eu disse, as mulheres têm grupo de 1456 
mulheres<] 1457 

Silvia [Então...] as mulheres são convidadas... a gente 1458 

pode passar uns... [as datas] 1459 
 ((risos)) 1460 

Marcos [((incompreensível))] porque assim oh... como ele 1461 
falou ali óh, o rapaz ali, a mulher ela... você chega 1462 

em casa assim as vezes cansado assim ah tão bom se 1463 

tivesse um cafezinho pronto, umas coisinha assim, 1464 
mas não, fala “dá pra fazer um cafezinho aí um suco 1465 

alguma coisa?” “Nã::o. Quer faça” 1466 
 ((risos)) 1467 

Vicente [Tu vira o caneco ((rindo))] 1468 

Marcos [Aí você tá cansado...] pô, cara, não mereço isso? 1469 
Daí cê não sabe se fica quieto, né? Eu penso assim 1470 

que até essa pessoa devia de::: 1471 

 [((conversas sobrepostas))] 1472 
Silvia [É a... ] 1473 

Marcos ... escutar aprender muita coisa que aqui é o dia a 1474 
dia... mas não é todo mundo que se expressa, que 1475 

fala, né? 1476 

Ilma I::sso, [isso mesmo, quase nenhum, né?] 1477 
Marcos [Não é verdade?] 1478 

Ilma É que o homem não é ensinado a falar, vocês não 1479 
falam isso, é muito difícil, [entre vocês, né?] 1480 

Marcos [°É...° não], não, muita gente não fala é verdade. 1481 

 ((conversas sobrepostas)) 1482 
Alexandre Eu quando acontece isso... 1483 

Ilma O homem não é ensinado pra isso, né. [A mulher é 1484 

ensinada a falar, né?] 1485 
 [((conversas sobrepostas))] 1486 
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Ivan [Não a gente vai falar...] O homem para::: 1487 

geralmente vai conversas sobre esse assunto... ”Pô, 1488 

[tô sentindo isso e isso...]” 1489 
Ilma [>É pra fazer piada daí, né?<] 1490 

Ivan Hãm? 1491 

Ilma É pra fazer piada daí, né? 1492 
Ivan Não. Daí ele vai falar “Ih::, cara, tu tá levando um 1493 

chifre” Ao invés de te ajudar... 1494 
 ((risos)) 1495 

 ((conversas sobrepostas)) 1496 

Ilma É pior ainda né? 1497 
Ivan Aí.. aí que fica::: que fica:: cê fica mais desesperado 1498 

ainda. 1499 

 ((risos)) 1500 
Ilma Sim. 1501 

 ((conversas sobrepostas)) 1502 
Ivana É verdade, é verdade, cê tá conversando daí daqui a 1503 

pouco... 1504 

César [Não, mas é...] 1505 
Alcides [Éh:::] 1506 

Ivan Eu cansei de... eu cansei de tá... eu não vou mentir...  1507 
 ((conversas sobrepostas)) 1508 

Silvia Ela pode vir, as mulheres são convidadas né, é 1509 

aberto esse... esse grupo... é sempre nas terças-feiras 1510 
vai ser... quase sempre no mesmo dia, [não..] 1511 

Vanessa °[Terça] que antecede...° 1512 

Silvia porque terça é ferido né, vai ter um feriado aí então 1513 
vai mudar um pouco, mas geralmente é terça que 1514 

antecede o grupo de vocês é o grupo de mulheres, 1515 
mas eu posso dar pra quem tem interesse em 1516 

convidar o:: o convitezinho, com dia, o horário 1517 

porque é legal quando os dois participam, né...  1518 
Ilma Exato. 1519 

Silvia até porque assim a gente tem que entender que 1520 
aquela mulher, por exemplo::: a sua mãe ((se 1521 

dirigindo ao Ivan)), aquela mulher não existe mais, 1522 

porque hoje ela não vai sofrer aquela, aquele tipo de 1523 
violência que ela tem como buscar apoio. A mulher 1524 

que [faz o café] ((olhando para Marcos))... 1525 

Ivan [Mas é isso que...] 1526 
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Silvia que tá, tá sempre pronto o café, ela também tá 1527 

deixando de existir porque ela também tem o 1528 

trabalho dela, porque ela também chega em casa 1529 
cansada, então a gente tem que mudar um pouco 1530 

toda a nossa::: expectativa em relação a relação... à 1531 

relação a::: ao casamento. É::: e aí [a gente tem 1532 
que...] 1533 

Marcos [E quando a mulher não trabalha], Silvia?  1534 
Silvia Então, [ela não trabalha por quê? Né?] 1535 

Ilma [Mas ela trabalha em casa, né?] [Em casa a mulher 1536 

trabalha]. 1537 
Marcos [Não, mas assim de tardezinha assim], à noite, você 1538 

só chega à noite em casa né... Você tá cansado, 1539 

[então...] 1540 
Silvia [Ela,] ela trabalha por que ela não quer? Por que o, 1541 

o, o marido colocou essa, essa, essa condição? Qual 1542 
é a razão? Então::: tem que... tem uma série de 1543 

coisas pra gente... e assim, o que funciona pra um 1544 

casal não necessariamente funciona pra outro, né, e, 1545 
e, tem, tem casais que a mulher não trabalha e o 1546 

homem trabalha e ok e tem outros que é o contrário. 1547 
Ivan Agora, agora a senhora falou uma coisa certa. 1548 

Minha mulher trabalha e ela... chega em casa... né? 1549 

Eu faço as coisas, faço... faço comida, faço... limpo 1550 
a louça, varro a casa, porque agora que eu não tô 1551 

trabalhando  então ela chega em casa... não tá 1552 

aquela <limpeza>... 1553 
 ((risos)) 1554 

Ivan ((risos)) né, mas tá limpo. 1555 
 ((incompreensível)) 1556 

Ivan É, mas dá, dá pra né... a louça tá lavada, a comida as 1557 

vezes tá pronta e tal... eu faço... que nem ele falou 1558 
ali... eu faço. Daí quando você limpa a casa, que cê 1559 

deixa as coisa tudo bem ajeitadinho, ou às vezes cê 1560 
quer fazer um agradinho lá, faz um pão, faz alguma 1561 

coisa, e aí chega em casa assim “que que se fez de 1562 

errado?”  1563 
César ((risos)) 1564 

Ivan É verdade... verdade... “que que cê andou 1565 

aprontando?... porque ninguém vai fazer isso... 1566 
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ainda mais um homem  vai limpar a casa e lavar a 1567 

louça... o que você fez de errado?” 1568 

Vicente “O que que tu quer?” 1569 
Participantes  ((risos)) 1570 

Ivan I::sso. “O que que cê quer?”  1571 

Vicente “O que cê ta escondendo?” 1572 
Ivan Isso... “O que que cê tá escondendo?” 1573 

 ((risos)) 1574 
Ivan “Não é melhor contar pra mim já antes já do que...” 1575 

entendes? cê não agradou cê tá errado, se agrada cê 1576 

tá errado também, a mesma coisa... 1577 
Ilma Mas daí nisso [eu vou fazer uma provocação...] 1578 

Ivan [Se você não faz...] Se você não faz você é 1579 

vagabundo, se não limpar a casa pra ajudar ela você 1580 
é maluco... [só quer saber de...]  1581 

Ilma [Sim...] mas eu vou fazer uma provocação , por 1582 
exemplo, se o senhor fizesse isso sempre ela teria 1583 

essa mesma fala? 1584 

Ivan Hãm? 1585 
Ilma Será que ela teria essa mesma fala ali dessa 1586 

desconfiança? 1587 
Ivan Vai saber. 1588 

César ((risos)) 1589 

Ilma É <vai saber> porque não acontece sempre, [né?]  1590 
Marcos [É:] 1591 

Ilma acontece uma vez ou outra... e isso vai muito 1592 

também da:: da nossa educação assim, a gente tem 1593 
um pensamento, [é educado...] 1594 

Ivan [Mas isso veio] lá do desde da:: da carroça [lá...]  1595 
Ilma [I:::sso.] Isso vem de [mum:::ito tempo.] 1596 

Ivan [a mulher tem que limpar,] lavar e o homem era pra 1597 

comer e trabalhar e trazer pra dentro de casa...  1598 
Ilma [Exatamente... ] 1599 

Ivan [é verdade ou não é?] 1600 
Ilma [E isso daí caiu por terra, né?, não é mais assim.] 1601 

César [Mas é o exemplo... o maior exemplo tá aí na 1602 

Bíblia], onde na Bíblia, tá ali dito que a mulher 1603 
sempre tem que ser submissa ao homem, a Bíblia  1604 

traz... pode lê, quem lê a [Bíblia...] 1605 

Silvia [E a Bíblia] traz tanta coisa que a gente não segue, a 1606 
gente interpreta [como a gente quer, né...((risos))] 1607 
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César [Mas eu digo...] isso nós que somos mais ou menos 1608 

instruído s, mas e esse pessoal que vive aí::: em::: 1609 

enfiado a cabeça... a igreja faz a cabeça aí, tá?... que 1610 
fica botando isso na cabeça... aí no interior, tá? 1611 

Quantos que vão acreditar na Bíblica ainda que a 1612 

mulher tem que ser submissa ao homem... tá? Aqui 1613 
pra nós que somos [mais instruídos, né...] 1614 

Ilma [>Mas a bíblia também diz, é:::<] e a Bíblia também 1615 
diz que todos são iguais perante a Deus, não é? 1616 

[então como assim a mulher é submissa ao homem? 1617 

Não é todo mundo igual?] 1618 
César [É. Também diz. Mas traz, mas traz.] 1619 

Silvia E também fala que o homem também tem, deve 1620 

respeito à mulher. 1621 
Ilma [Exa::to.] 1622 

 [que, que, éh:::] 1623 
Silvia então assim, a gente as vezes percebe que é feita 1624 

algumas interpretações do que é [conveniente né,...] 1625 

César [É::] 1626 
Silvia tem que tomar cuidado com isso. E::: e [se basear na 1627 

Bíblia pra justificar]  1628 
Alexandre [°Só que e assim...°] 1629 

 a violência,a violência psicológica, né? [é 1630 

complicado.] 1631 
César [não tem nada que justifica.] 1632 

Vicente ((incompreensível)) hoje eu tô na 1633 

((incompreensível)) de empregado pra mulher... 1634 
[não tô trabalhando.]  1635 

Silvia [Agora sim, é legal a gente saber também...] existe 1636 
o... no grupo de mulheres a gente... quando uma 1637 

mulher começa “a não porque o ho.. o homem tá 1638 

errado... e tal” a gente tenta sempre implicar elas 1639 
dizer “não, o que você:: tá fazendo ou pode fazer 1640 

pra que essa situação mude?” e a mesma coisa a 1641 
gente vai fazer com vocês... por mais que a mulher 1642 

tenha f... agido de forma inadequada, em, e qual 1643 

papel de vocês diante disso? O que que vocês 1644 
podem fazer diante disso? Senão a gente fica 1645 

sempre culpando o outro e a nossa tendência é fazer 1646 

isso né, se tô com um problema no trabalho é por 1647 
causa do meu colega não é por causa de mim... a 1648 
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gente sempre faz isso e isso não faz a gente 1649 

avançar... então aqui, por mais que a gente saiba... 1650 

que as companheiras tem hã... podem tá, tá, tá 1651 
tendo... diversos comportamentos inadequados, eu 1652 

tenho certeza que cada um, vocês, cada um de nós 1653 

também tá tendo. E a gente tem que pensar nisso... o 1654 
que a gente pode fazer, o que a gente é... tá aqui pra 1655 

promover uma mudança na gente né , em vocês, em 1656 
cada um de vocês promover a sua mudança, e aí 1657 

hã::: quando a gente consegue avançar nisso a gente 1658 

vai ter uma resposta... positiva, mas a gente ficar 1659 
culpando e continuar errando também não avança. 1660 

Então eu sei que a, a a:: a companheira tem coisas 1661 

pra melhorar, mas o objetivo aqui é pensar em cada 1662 
um, né? E fica contente das mulheres virem 1663 

também, né, cada um tem, tem o seu tempo. Tem 1664 
gente que se percebe... vocês poderão pó... muitos 1665 

vi::: estão aqui porque houve uma imposição, 1666 

°judicial°, mas a gente tem que aproveitar isso, 1667 
transformar isso em algo positivo. As mulheres se 1668 

sentirem que é o momento, de que pode mexer com 1669 
algumas coisas... estão convidadas a vir né e, é, e é 1670 

esse público que a gente atende... mulheres que em 1671 

algum momento vivenciaram conflito intenso, uma 1672 
situação de violência e tal. É::: seja como vítima ou 1673 

como agressora, né, mas que passaram por situação 1674 

de violência. Então todas estão convidadas, mas aí é 1675 
naquele grupo que a gente vai discutir o 1676 

comportamento delas e aqui a gente vai discutir o 1677 
comportamento de vocês, tá? [E claro às vezes tem 1678 

que relatar o que tá acontecendo e tal...]  1679 

Alcides [Eu liguei pra minha ex-mulher pra vir aqui], mas 1680 
ela não atende o telefone . 1681 

 ((risos)) 1682 
Ilma [Ela não atende o telefone?] 1683 

Silvia [Aí fica difícil...] 1684 

Alcides Não. 1685 
Ilma Por quê? 1686 

Alcides O meu não. Nós samos <separado>. ((risos))  1687 

Ilma Hãm:: 1688 
 ((conversas sobrepostas)) 1689 
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Alcides Nos separamos, deu um problema sério 1690 

((incompreensível) e daí se eu ligar para ela vir 1691 

((conversas sobrepostas)) 1692 
Alexandre ((incompreensível)) 1693 

Ilma Sim:: sim. 1694 

Marcos [Mas aí ele tá falando que era bom era importante 1695 
elas vir pois tipo, é uma boa dica que vocês falam 1696 

também ((incompreensível)) 1697 
Ilma Ah:: agora eu entendi, ela não atende por que é...  1698 

 ((conversas sobrepostas)) 1699 

Alcides ((incompreensível)) aquela era bom vir aqui. 1700 
 ((conversas sobrepostas)) 1701 

 (quem nem eu com) a minha ex lá... ((conversas 1702 

sobrepostas)). Tava conversando com ela ontem daí 1703 
ela foi: “a... mas porque tu errou, que não sei o quê” 1704 

((conversas sobrepostas)) daí nesse caso só eu ... 1705 
que eu errei. As atitudes que ela tomou e eu 1706 

((incompreensível)) cometeu os erros, ela não fez, 1707 

entendeu? Tipo assim “a, a... quebrei o muro, 1708 
derrubei a porta dela... daí tipo assim daí ela acha 1709 

que “ah, não, porque tu errou, que não sei o que 1710 
pápápá” mas, mas eu falei pra ela “tu não, não  para 1711 

e não olha... o motivo que isso aconteceu, o que 1712 

você fez pra eu fazer isso”. Ela... só eu sou o 1713 
culpado, ela... 1714 

Alcides É::: sempre sobra assim ... 1715 

Marcos [O porquê que aconteceu, né?] 1716 
Ilma [É::: a gente costuma dizer aqui que a violência...] 1717 

Alcides O homem toda vida é o culpado. 1718 
Ilma Éh a gente costuma dizer que a violência ela é 1719 

relacional, ou seja, os dois começam a violência, 1720 

não é sempre... não é só um. A mulher falar, xingar 1721 
é, é também uma violência, ela tá cometendo uma 1722 

violência psicológica com vocês. O grande 1723 
problema é que... até inclusive a justificativa da Lei 1724 

Maria da Penha é que o homem é criado para ser 1725 

mais agressivo, o homem parte pra cima... não 1726 
todos, mas é a criação do homem pra ser mais 1727 

violento... e essa violência é o que vai levar para 1728 

uma coisa muito mais séria, a violência física, não 1729 
que a psicológica não leva, mas a física é o que vai 1730 
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levar talvez a um óbito de fato, a uma morte, e é 1731 

isso que não pode ((incompreensível)), e é isso que 1732 

a gente pod... tem que pensar aqui também: por que 1733 
que a violência seria o melhor caminho? O que que 1734 

ia mudar... a mulher tem uma atitude que vocês 1735 

acham inadequada... o que que o... como o senhor 1736 
falou lá um bofetão na orelha vai mudar numa 1737 

atitude? ...Por que que a gente tem essa imagem de 1738 
que... a agressão física, a punição física vai mudar o 1739 

comportamento do outro?  1740 

Alcides Só muda pra pior, né? 1741 
Marcos Só muda pra pior. 1742 

 ((conversas sobrepostas)) 1743 

Ilma Por que que a gente pensa isso, não é?... o outro vai 1744 
ficar como? Como o seu Ivan ali que dá graças a 1745 

Deus que o pai dele morreu. 1746 
Silvia A gente agora tem que encerrar, eu acho que fica 1747 

essa fala da Ilma pra vocês pensarem um pouco e a 1748 

gente tem que... é, é, é, é essa cultura da, da 1749 
violência ainda muito comum também com os 1750 

<filhos>...  “a porque agiu assim porque apanhou 1751 
po::uco e tal” a gente tem isso muito forte e é algo 1752 

que a gente tem que:: repensar se a violência física 1753 

não é uma forma adequada pra se relacionar com 1754 
ninguém, nem com filho e nem com mulher, apesar 1755 

de isso ser muito forte, muitos vão dizer: “não, 1756 

tem... ” se a gente for pensar bem em nenhuma 1757 
forma ela contribui. Ela, ela, ela acaba com a 1758 

autoridade, ainda mais que a gente tá dizendo assim: 1759 
“a minha palavra não tem, não tem validade 1760 

nenhuma, só a minha força física”. As crianças 1761 

sabem que a gente é (mais) forte que eles, então é::: 1762 
não é isso não:: não é isso que vai fazer com que 1763 

eles respeitem. Tem é... a gente tem que fazer valer 1764 
a nossa palavra, a nossa atitude e tal, distante da 1765 

violência física. Fica isso pra pensar, a gente tá 1766 

agora... né, quatro e meia, tá esgotando nosso... 1767 
nosso [horário já...] 1768 

Ivan [Quatro e meia já?] 1769 

Ilma Já. 1770 
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Silvia eu vou dar aqui pra vocês o convite pro próximo tá, 1771 

daqui a quinze dias, e::: espero que alguma coisa 1772 

fique... né, pra pensar a respeito, é só o primeiro 1773 
encontro da maioria, tem, tem muitos encontros aí 1774 

pela frente... e::: qualquer dúvida, a gente tá aqui, 1775 

tem nosso telefone também, né? 1776 
Vicente Qual seria o horário da::: qual seria o horário das 1777 

mulheres ((incompreensível))? 1778 
Vanessa É sempre o mesmo horário. 1779 

Vicente Mesmo horário? 1780 

Silvia É, [só que daí...] 1781 
Vanessa [Na terça-feira] o mesmo horário. 1782 

Silvia tem o carnaval daí o nosso próximo encontro de 1783 

mulheres... vinte e oito é carnaval então não é daqui 1784 
a quinze dias é daqui a três semanas o encontro de 1785 

mulheres, tá? Vai ser numa semana seguinte e o de 1786 
vocês é dia primeiro. 1787 

 ((conversas sobrepostas)) 1788 

((discutem sobre o horário do grupo, o feriado, levantam-se para tomar 1789 
café)) 1790 

 1791 
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ANEXO L - SESSÃO 07 
Duração: 125min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Vicente, 
Edvan, 
Alcides, 
Arthur, 

Alexandre, 
César, 

Marcos, 
Maicon, 

Ilma, 
Vanessa, 
Silvia. 

 
Contextualização: Entro na recepção do CREAS, onde já estão Vicente 
e outras pessoas aguardando atendimento e sendo atendidas pela 
secretária. Conversamos por alguns minutos quando Silvia entra na 
recepção e cumprimenta a todos. Chama Arthur para outra sala, para 
realizar o Acolhimento. Eu os acompanho. Ao terminar o Acolhimento, 
retorno à recepção, onde ainda estão Vicente e Marcos. Todos nos 
encaminhamos à sala do grupo. Chegamos à sala, onde já estavam 
Silvia, que havia passado por uma entrada interna, e Ilma ajeitando o 
espaço.  

 

Silvia Tão tá né, acho que a gente pode começar. É... 1 
quem, tem gente nova hoje... tem o seu Arthur, né? 2 

Ilma Tem...  3 

Silvia E o Edvan  tá voltando, né?  4 
Maicon Posso pegar pra assinar? 5 

Silvia Ah sim. Mais alguém não assinou ainda? 6 

 ((silêncio – 7 segundos)) 7 
Alcides Éh::: ((suspirando)) 8 

Silvia Então assim, acho que bem rapidinho a gente pode 9 
falar o nome tal,  porque a gente... vai ficar aqui por 10 

um tempo, alguns terminado outros 11 
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((incompreensível))só começando... pra gente ir se 12 

conhecendo um pouco::: [o colega...] 13 

Alcides [Eu até quero] ver o meu ali, eu acho que só tenho 14 
mais duas sessão. 15 

Silvia Ah... eu vejo pro senhor depois ali tá... quem tiver 16 

dúvida eu dou uma olhadinha depois ali. E tem 17 
também aqueles que não tiveram medida e que estão 18 

vindo espontaneamente, né? ((incompreensível)) 19 
[Vicente, seu Alexandre, né?] 20 

Vicente [((incompreensível))] Meu nome é Vicente, moro 21 

no bairro ((nome do bairro)), tenho 22 
((incompreensível)), mas graças a Deus 23 

((incompreensível)) gosto de vir aqui 24 

((incompreensível)) eu só acho um disfarce ((rindo)) 25 
falo pro patrão “não, eu tenho que dar uma saída. 26 

Tenho que ir em tal lugar esse horário, é obrigatório  27 
((incompreensível)). Tenho que tá lá” 28 

Participantes  ((risos)) 29 

Vicente Saio mais cedo do serviço pra descansar um 30 
pouquinho e... ((incompreensível)) 31 

Silvia É, porque o grupo é aberto, tá, não é só pra cumprir 32 
a:: medida, [ele é aberto...] 33 

Vicente [Não, não, claro...] É que nem tem pessoas que 34 

perguntam pra mim, né “Ah mas tu... mas que tanto 35 
a:: a:: a lei desde:: de 2000?” “não, não”, falei 36 

“não”,  “no tempo que eu entrei...” daí eu disse pra 37 

ela “nesse grupo aqui, não existia esse negócio de, 38 
esse negócio de...” 39 

Silvia Da Lei Maria da Penha... 40 
Vicente “Esse negócio... é da Lei Maria da Penha, não 41 

existia isso, entendeu?” 42 

Silvia Aham:: 43 
Vicente Então claro, claro que houve conflito dentro da, da... 44 

dentro da família com, com a minha esposa, com os 45 
meu filho entendeu? Com a:: a gente... só que daí o 46 

Roberto chamou a gente pra... assistente social, pra 47 

gente::  pra ele fazer uma reunião, saber o que a 48 
gente decidia, né... por causa das criança, tendesse? 49 

Então, mas daí (a partir do momento) foi lá na::: 50 

na:: no Pró-família lá, lá perto do 51 
((incompreensível)) isso, daí ele disse assim: “É, 52 
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Vicente, oh, tu e a dona Raquel vai participar dum, 53 

dum, um grupo das mulheres, você vai começar a 54 

participar do grupo de homens” Começou faz:: 55 
“Você vai começar”. Eu comecei ali, entendesse? 56 

Até no, no, no início eu já tava desistindo, porque a 57 

gente ouve umas::: não sei se posso falar, né? 58 
Silvia Po:de. 59 

Vicente É que houve um negócio que ((incompreensível)) 60 
foi pra rádio, foi tudo, né, então a::: eles diziam que 61 

a:: o:::... o próprio dono da da rádio ali, o... sei qual 62 

foi o camarada ali, até me:: meio:: criticou... esse 63 
grupo , tendesse? Aí eu até dizia “não”... 64 

Silvia [((incompreensível))] 65 

Vicente [aí eu pensei] “, não, não, pra é os outros falam... é o 66 
que eu, que eu o, o que eu o... ganho incentivo 67 

dentro disso daí, desse grupo... vou continuar indo, 68 
tendesse?” E eu quando comecei, continuei 69 

((incompreensível)) graças a Deus, hoje é, hoje 70 

((incompreensível)) no lugar onde tem esse grupo... 71 
sinto bem-vindo e tô, tô aqui. É só isso. 72 

Silvia Uhum... é isso aí. 73 
Marcos E mais o cafezinho... ((rindo)) 74 

 ((risos)) 75 

Alcides Mas o café... o café é o mais (vermelho), né? 76 
Vicente O café nem falei, gente. 77 

Edvan Café ((incompreensível)) 78 

Vicente Café é o segredo... 79 
Ilma Café é um bônus... 80 

 ((conversas sobrepostas)) ((risos)) 81 
Vicente É:: bônus. 82 

Ilma Vamos seguir então... 83 

Edvan Meu nome é Edvan, eu cumpri aqui já em 2015, só 84 
que o::: a justiça lá ainda não::: me liberou ainda... 85 

[tá enrolado...] 86 
Silvia [É deu uma::] confusão com a... o tempo né, de 87 

cumprimento... o juiz tinha acordado um 88 

((incompreensível)) depois... 89 
Edvan É daí tô uns... eu fui descobrir isso em outubro que 90 

que eu fui votar e não pude votar  porque meu título 91 

tava cancelado, daí fui no fórum ver o que que era, 92 
eles falaram que eu... eu tava em débito com a 93 
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Justiça, daí... aquele dia que eu fui lá e até tu tava lá, 94 

né? ((Olhando para Silvia)) Daí eu disse “Ah, eu 95 

vou cumprir de novo, mais dois meses pra”... 96 
Silvia O juiz naquela reunião pegou teu nome? E o::: 97 

número dos autos, mas a gente sabe que... 98 

Edvan [Éh:: ((incompreensível))] 99 
Silvia [as coisas demoram, né?] 100 

Edvan ((incompreensível))eu preciso do meu título pra... 101 
concurso público que eu fiz também e tal e, quanto 102 

tempo ainda vai levar pra...  pra isso... solucionar, 103 

né? 104 
Alcides O meu nome é Alcides, sou...  aposentado. Não, não 105 

trabalho em mais nada, eu (tenho) caminhão e coisa, 106 

mas a preguiça não deixa eu trabalhá... ((risos)) Eu 107 
tô tranquilo... sossegado, graças a Deus...((rindo)) 108 

Silvia O senhor não abriu o restaurante mais? 109 
Alcides Hãm? 110 

Vanessa Éh:: o senhor tinha um restaurante, né? 111 

Alcides Não, não, não abri, mas... Não sei futuramente de 112 
repente eu vou abrir uma outra coisa, mas por 113 

enquanto eu vou deixar assim até... a poeira baixar... 114 
aí depois vou ver se continuo. 115 

Ilma Uhum... 116 

Arthur Meu nome é Arthur, trabalho numa transportadora 117 
de noite... tô aqui, simplesmente porque minha ex-118 

mulher me meteu uma me... uma medida... como é 119 

que é...? 120 
Ilma, Vanessa e Silvia  Protetiva? 121 

Arthur Protetiva. Sem mais, sem menos... mas vou dizer o 122 
quê? Inocente ninguém é, alguma culpa a gente vai 123 

ter, uma palavra, um, num calor duma discussão, tu 124 

vai se atravessar uma palavra que a pessoa vai 125 
entender errado. 126 

Silvia Ham... 127 
Arthur  Entendeu? Nós nem um momento... eu tive intenção 128 

de fazer nenhum mal pra ela, muito menos pra meus 129 

filhos. Agora eu tenho que vir aqui três meses, eu 130 
acho que que nem a senhora falou pra mim... 131 

Silvia Sim. 132 

Arthur Então vou tentar provar, que não é só... tu quer 133 
conhecer tua mulher, se separa dela... aí tu vai 134 
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conhecer... ela faz de tudo pra te prejudicar ... tudo, 135 

tudo... sabe? 136 

 ((silêncio – 3 segundos)) 137 
Silvia Vamos seguir então? 138 

Alexandre Pois é, meu nome é Alexandre, né? Já frequentei o 139 

ano passado uns três meses né? Voltei esse ano... 140 
pretendo ir mais um bom tempo pra frente, 141 

participando é:: de... livre e espontânea vontade, né? 142 
E:: também tive uns probleminha em casa assim, às 143 

vezes a gente é meio e... isso, essas participação eu 144 

tô participando aqui tá me fazendo bem, né? Tá me 145 
ajudando bastante, né? A gente... no dia a dia assim 146 

né? A gente... não tomar atitude, né... precipitada, 147 

de de cabeça quente, tem sempre que pensa bem 148 
antes, analisar as coisa... tá me fazendo bem, tô 149 

gostando bastante né...? 150 
Silvia Eu acho muito bom quando tem pessoas que tão 151 

vindo espontaneamente, que já tão numa 152 

caminhada, porque o mesmo problema que o 153 
Alexandre tem, às vezes é o problema que o Edvan 154 

tem, né? Qualquer um de nós pode ter, mas alguns 155 
já avançaram em alguns pontos e têm uma 156 

experiência mais interessante pra relatar, de como tá 157 

lidando com isso que é essas diferenças, né, daquele 158 
que tá chegando, daquele que já tá há muito tempo 159 

pode contribuir... 160 

Marcos Oh e [quando tu melhora, você]  161 
Silvia [Cada um tem o seu tempo também, né?] 162 

Marcos chega em casa, cê vai falar alguma coisa já ((tom 163 
ascendente, levanta o dedo indicador em riste 164 

próximo da própria cabeça)) “Opa”, né? 165 

Alcides [Éh:: ((risos))] 166 
Ilma [É isso aí.] 167 

Marcos entendeu? 168 
Ilma Esse é o objetivo... 169 

Marcos Já cria um pontinho lá de [interrogação óh.] 170 

Alcides [((incompreensível))] não, eu me separei [pra não 171 
precisar ((incompreensível))]  172 

Marcos [Daí já vai pensar duas vezes.] 173 
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Alcides [Essa nova ((se refere a sua nova companheira que o 174 

aguarda na recepção))anda comigo assim óh...((faz 175 

sinal com a mão apontando para frente))] 176 
Marcos [Isso seria bom, porque essas coisas assim...] 177 

 ((conversas sobrepostas)) 178 

Alcides a coisa mais querida do mundo... 179 
 ((conversas sobrepostas)) 180 

Alcides Então a mulher quando ((incompreensível)) pra 181 
frente tem que trocar ((risos)) 182 

 ((conversas sobrepostas)) 183 

Silvia Só um pouquinho ali ((incompreensível)) é o seu 184 
César ali. 185 

César É a quarta vez que tô vindo aqui, meu problema é 186 

que sou bipolar e graças a Deus 187 
((incompreensível))... nesses quatro... nesses dois 188 

meses e pouco consegui controlar::: pelo menos, né, 189 
porque já viu, né? Bipolar é um::: “Deus me 190 

acuda”,né?  191 

Alcides Éh::: ((risos)) 192 
Ilma O senhor toma algum medicamento?... 193 

César Tomo. 194 
Ilma pra bipolaridade? Ah::: o senhor toma o 195 

((incompreensível-nome do medicamento)), né? 196 

Todo dia. 197 
César É. Todo dia. Tem eu e tem minha filha. 198 

Ilma  Ah:: certo. 199 

César Éh... [então eu estou:::] 200 
Silvia [Sem tratamento não dá], né? 201 

César Não, sem tratamento não dá. Nem sei 202 
((incompreensível)) Só quem vive mesmo, só quem 203 

vive dia a dia sabe o que que é. Então quando a 204 

gente vê, dá uma voltinha, sabe? a mulher tá 205 
entendendo agora que ela... ela descobriu depois de 206 

quarenta e sete ano de casado que ela descobriu que 207 
eu sou bipolar, cara. 208 

Alcides ((risos)) 209 

Silvia Uhum... 210 
César Descobriu porque minha filha contou, cara . 211 

Silvia Percebia que tinha algo errado ali, né? 212 
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César Eu e minha filha nós:: temo o mesmo problema, e aí 213 

não tinha... arranca rabo era só olha atravessado  e 214 

já...  215 
 ((risos)) 216 

César Não tinha, eh:: 217 

Ilma Mas o senhor sabia que era bipolar [só não 218 
contava...] 219 

César [Eu sabia.] 220 
Ilma pra sua esposa, né? 221 

César Eu sabia, mas [não falava porque antigamente]  222 

Ilma [Mas não falava?] 223 
César Antigamente... não, não, quando eu comecei... a 224 

fazer ... eu era, era doido . 225 

Ilma [Ah::: entendi.] 226 
César [bipolar é uma coisa] que aqui no, no, no, oito, nove 227 

anos pra cá que... 228 
Ilma [Que foi entendido o que é.] 229 

César [que era bipolar e mais] outras... né, outros 230 

tratamento de ((incompreensível))isso foi de oito 231 
anos pra cá que trataram como bipolar. 232 

Ilma É verdade. 233 
César Tem outros ((incompreensível)) outra série de::: né? 234 

Ilma Uhum. 235 

César Então mais ou menos era conhecido como se fosse 236 
doido,  o cara tinha que internar. 237 

 ((risos)) 238 

Maicon Bom que não precisou interná, né? 239 
César Não... Que isso... ((rindo)) 240 

Ilma [O medo  era esse, né? ((incompreensível))] 241 
Arthur [Se:: se:: seria] um passo [pra depressão isso?] 242 

César [Bipolar é o seguinte], assim como tu tá meio 243 

humorado agora, daqui dois três minutos eu posso tá 244 
((incompreensível)) 245 

Silvia É um transtorno de humor, né, oscila, pode ficar 246 
depressivo, como pode ficar eufórico, né? 247 

Ilma [Exatamente.] 248 

Arthur [Mas é um passo] pra depressão? 249 
Silvia É ele, ele, é::: se descompensa assim, se não faz 250 

tratamento fica períodos bem depressivo...  251 

César [Oh daí é um perigo.] 252 
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Silvia [e outros períodos bem é...] ãh:: eufórico, fazem 253 

maníaca, que a pessoa fica mais agressiva também... 254 

César O maior não é perigo de quem tem bipolar é a 255 
tendência de se suicidar. 256 

Ilma I::sso mesmo [((incompreensível))] 257 

César [Isso é:: o::] maior o médico falou ...o maior 258 
problema de quem tem esse problema maior 259 

tendência é essa, porque o resto a gente 260 
((incompreensível)) quero nem pensar nisso. 261 

 ((risos)) 262 

 ((conversas sobrepostas)) 263 
César Se a família não cooperar... 264 

Ilma É isso mesmo... 265 

César A culpa foi minha, eu que devia ter falado desde o 266 
começo... porque a minha mulher é excelente, cara , 267 

minha mulher é fora de série porque pra aguentar 268 
um cara desse quarenta e sete anos ... tem que ser.. 269 

tem que ter couro,  né? ((risos)) 270 

Alexandre ((incompreensível)) maciço, né? ((riso)) 271 
 ((conversas sobrepostas)) 272 

César °A culpa foi minha aí do que aconteceu.° 273 
Vicente Mas cês... desculpa (perguntar) mas se o senhor 274 

tivesse falado antes isso aí, seria menor... existia... 275 

a:: tratamento pra, pra cura? [Ou não...] 276 
César [((incompreensível)) ah:::] eles iam tratá como se 277 

fosse um problema de:: de tipo:: loucura , né? 278 

assim, tá, mas porque de oito anos pra cá que... 279 
[mesma coisa, mesma coisa, eu tenho a minha sogra 280 

que...] 281 
Alcides [((incompreensível))] 282 

César minha sogra, minha sogra m... ficou doze anos 283 

sofrendo de Alzheimer, quando ela morreu, a gente 284 
descobriu que daí o médico tavam começando a 285 

tratar do Alzheimer como doença e tal daí com 286 
medicação essas coisa... na época que ela teve..  287 

meu Deus não tinha, a gente não sabia nem o que 288 

fazer, que é uma doença degenerativa, a gente ficou 289 
doze anos cuidando dela. Daí depois que ela morreu 290 

((incompreensível)) mesma coisa que bipolar 291 

((incompreensível)) um é bipolar, outro tem 292 
transtorno não sei do quê, tá, uma série de... 293 
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Arthur E o senhor escuta vozes, não? 294 

César Nã::o. Isso não, só fico queimado. Queimado eu 295 

(não) sou bonzinho. 296 
Ilma Por quê? O senhor escuta, seu Arthur? 297 

Arthur Eu fiz cinco anos de tratamento sobre isso no 298 

CAPS... psiquiatria. Tive três vezes internado no 299 
Santo Antônio  300 

Silvia Uhum... 301 
Arthur Uma vez que eu:: tomei um monte de remédio... aí 302 

eu tinha um por cento de:: chance de vida 303 

((incompreensível)) sobrevivi, mas só que eu 304 
escutava vozes, aquilo... até hoje a:: abandonei o 305 

tratamento, eu durmo é uma duas horas por noite. 306 

Aí quando é quatro, cinco hora da manhã começo a 307 
vir umas vozes na cabeça, mas uma coisa atribulada, 308 

eu não consigo... sabe? 309 
Alcides Saber o que que é. 310 

Arthur Hãm? 311 

Alcides Não consegue:: [descobrir o que que é.] 312 
Arthur [Éh... não consigo é.] Só que eu abandonei o:: 313 

tratamento pelo::: eu tomava seis tipo de 314 
medicamento... 315 

Alexandre Geralmente esse tipo de coisa aí com remédio assim 316 

com medicamento é difícil de::: isso aí é uma coisa 317 
mais pro lado espiritual . 318 

Alcides É, é, é sim... 319 

Arthur Eu não acredito. ((rindo)) 320 
Alexandre É... tô falando. 321 

Arthur Não acredito. ((rindo)) 322 
César Eu tenho um amigo meu que::: não é pra falar nada, 323 

né, mas ficou espírita ((incompreensível)) [olha o 324 

cara ficou olha:::] não dá pra dizer que foi ele ou foi 325 
a cabeça dele que ajudou a mudar isso ... 326 

Alexandre [isso aí é coisa] 327 
 ((conversas sobrepostas)) 328 

Ilma Mas, mas qual é o seu::: seu diagnóstico, seu 329 

Arthur? 330 
Arthur É:: é:: transtorno bi, bipolar. 331 

Silvia [Ah, bipolar também?] 332 

Ilma [Ah:::] 333 
Arthur Cinco ano eu fiquei em tratamento no CAPS. 334 
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Ilma E hoje o senhor não toma nenhum medicamento? 335 

Arthur Não. Tô na cara e na coragem ... [aí é que tá...] 336 

César [Ah:: mas eu sou contra isso.] 337 
Arthur Aí... tentavam... ali óh... no dia-a-dia... chegava de 338 

noite, era aquela agonia sabe? Aquela coisa dentro 339 

assim né? Qualquer coisa [assim no dia...]  340 
César [O cara não tem sossego.] 341 

Arthur não tem sossego. 342 
César Tu tais bom e de repente tu... 343 

Arthur Aí de repente tu olhava tuas filha aquilo te dava um 344 

ânimo, aquilo mudava, sabe? 345 
Silvia  Sim::: 346 

Arthur Tu... tu renascia, mas daí que acabou vindo um 347 

problema maior, fiquei um ano sem bebe... um ano, 348 
agora voltei pro álcool  de novo... mas só final de 349 

semana, às vezes dia de semana também... trabalho 350 
de noite aí chego em casa cinco e meia e durmo 351 

até... sete, oito hora da manhã já to de pé... e não 352 

tem sono, não, não adianta, sabe? Aqui no olho 353 
parece que tem areia e não consigo dormir... deito 354 

na cama viro pro lado, viro pro outro... aí eu vou lá 355 
tomo uma cerveja, tomo um aperitivo antes do 356 

almoço... 357 

Alcides Toma um (pra ficar bom). 358 
Arthur Éh:: 359 

Silvia [Então tá...] 360 

Arthur [É complicado isso.] Éh::: 361 
Ilma Depois a gente volta mais , né?  362 

Silvia Éh::: a gente conversa mais... 363 
Marcos Meu nome é Marcos, trabalho de motorista, e::: é o 364 

segundo dia que eu tô vindo aqui, segunda vez... tô 365 

gostando. É bom. Tá limpando a::: memória  366 
(digamos assim) 367 

Vicente Tirar o estresse. 368 
 ((conversas sobrepostas)) 369 

Marcos Tem muita coisa que a gente pensa que tá certo e 370 

não, né? A gente tá errado. 371 
Vicente É uma terapia, né? 372 

Marcos Oi? 373 

Vicente É uma terapia. Se analisar bem, você::: é uma 374 
terapia... 375 
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Marcos É que às vezes a gente pensa assim “Ah, eu tô 376 

certo”, mas não. Depois cai, cai a ficha, né? Tá 377 

errado. Né? Daí aparece.  378 
Arthur Éh::: é a pior coisa, é o maior erro do ser humano é 379 

ele acha que tá certo. 380 

Silvia Hum... Mas essa abertura que é importante né, pra 381 
gente:::  tá aberto a questionar aquilo que a gente 382 

tinha certeza, né, a gente tem que tá sempre aberto 383 
pra isso né, colocar dúvidas naquilo que parecia ser 384 

tão certo, pra gente... 385 

Arthur É, aí tu tem que ter uma reflexão  pra 386 
vê[((incompreeensível))]  387 

Silvia [e isso] gera mudanças que é uma terapia, né? Tudo 388 

que faz a gente mudar é uma terapia...  °vamos 389 
seguir?° 390 

Maicon Meu nome é Maicon, eu tenho... trinta e dois anos, 391 
trabalho de mecânico. Ah, tamo aí, já participei do 392 

grupo... um tempo atrás aí, faz um ano atrás e... 393 

agora tô de novo por causa de... de um problema... 394 
familiar  aí, da mulher e:: é um rolo de oito anos já, 395 

cara, e:::... <meu Deus do céu>, um vai e volta, 396 
acho que eu já fui e voltei... 397 

 ((conversas sobrepostas)) ((risos)) 398 

Maicon Eu já fui umas trinta e cinco vezes... 399 
Arthur Casamento ioiô  ((risos)) 400 

Vicente Casamento... vai e vem  ((risos)) 401 

Marcos Eu já fui e voltei umas quatro vezes já (também)... 402 
 ((conversas sobrepostas)) 403 

Maicon Eu já fiquei preso dois meses e meio... 404 
Alexandre É sinal que tem um imã que sempre puxa. 405 

Maicon Oh cara, já fiquei preso dois meses e meio, 406 

voltamos... tava tudo certo. Deixamo, voltamo, 407 
deixamo... 408 

Vicente ((risos)) 409 
Maicon Daí agora por último eu tava:: sei lá, cara... tava:::... 410 

tava de rolo com outra guria aí, daí ela já me viu ali 411 

no ((nome de uma lanchonete local)) lá, saindo do 412 
((nome de uma lanchonete local)) com a guria, 413 

cuspiu na cara da guria, queria bater na guria... na 414 

frente de todo mundo lá, bah:::... Daí::: a guria:: 415 
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meteu o pé, né? A guria pensou “vou querer um 416 

cara que ((incompreensível))”. 417 

Vicente (Encrenca) do lado, né? 418 
 ((risos)) 419 

Maicon Daí ela começou a me ligar, me ligar e voltamo de 420 

novo... Daí::: ficamo meio junto, cara, a guria 421 
endoidô, foi embora, meteu o pé e, aí::: nós tinha 422 

brigado... Ah, cara, um rolo, uma confusão olha... se 423 
eu for contar tudo aqui dá pra escrever uma livro, dá 424 

pra escrever um livro. Aí ela::: também botou a 425 

medida protetiva, falou que eu disse que eu ia matar 426 
ela. E::: sei lá disse que falei de forma agressiva 427 

com ela ... da outra vez que eu fui preso sim,eu 428 

tinha dado uns...  passei dos limites com ela, né? 429 
Mas aí::: agora... 430 

Arthur Ela fez um corpo de delito? 431 
Maicon Não, não, não tem nada... ela só falou. 432 

Silvia Da outra vez só , né? 433 

Maicon É, da outra vez sim, da outra vez ela fez... teve:::... 434 
Dessa vez não, dessa vez... na verda:: na verdade ela 435 

não tem nada, mas é que, cara, nesse rolo aí que nós 436 
fomos e voltamo deu tanta coisa...  437 

Vicente ((risos)) 438 

Maicon Teve uma vez que  ela foi lá receber pensão lá em 439 
casa daí ela tinha me pedido cem pila emprestado, aí 440 

eu dei pra ela, daí na hora da pensão era pra nós se 441 

acertá, né, daí era setecentos pila de pensão... 442 
peguei, daí ela assinou um recibo pra mim de 443 

setecentos reais eu peguei e dei seiscentos... 444 
Vicente ((risos)) 445 

 daí ela não quis seiscentos eu disse “pô, mas é o 446 

meu cem pila que tu me ((incompreensível))”, “ah 447 
que tu vai me dar((incompreensível))” Ah, ela 448 

chamou a polícia daí eu ia preso de novo, cara... 449 
 ((risos)) 450 

Maicon Polícia me levou preso de novo daí chegou lá na 451 

delega... aí na frente da polícia lá ela “Eu vou matar 452 
ele, que não sei o quê...” ((imitando a voz da 453 

mulher)), “ah então a senhora vai presa também” 454 

((imitando a voz do policial)), pegou e levou nós 455 
dois pra delegacia... Aí chegou lá na delegacia o 456 
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policial, porque eu tinha desconfiado que tinha 457 

alguma coisa errada, né? Sabe por que que fui 458 

preso? Ela chegou lá na frente dos policiais e falou 459 
assim óh: “ele botou uma faca no meu pescoço, e 460 

me fez assinar o recibo.” 461 

Arthur °(Como que é), né?° 462 
Vicente Ih::: ((incompreensível)) 463 

Maicon Aí lá na delegacia o policial dale dale dale e::: 464 
desconfiaram que tinha uma coisa errada, até que 465 

ela confessou, senão eu não tava, acho que eu tava 466 

preso ainda lá. 467 
Vicente ((risos)) 468 

Alcides °Meu Deus do céu°... 469 

Maicon Ainda assim eu voltei com ela de novo ... 470 
Participantes  [((risos))] 471 

Vicente [Amor...] ((rindo)) 472 
Maicon e aí ficamo um mês agora e::: ela foi embora e fez 473 

isso aí de novo...  474 

Vicente Meu Deus do céu... 475 
Marcos [E não tem filho?] 476 

Arthur [Concluindo...] 477 
Maicon Dois filho. 478 

Arthur Concluindo... conheceu ela depois que tu se separou 479 

dela  ((rindo)) 480 
Maicon Na, na, não... isso aí sei lá, cara, não sei se é amor 481 

ou é:::...  doença já, nem sei mais dizê o que que é 482 

isso...[eu sei que eu.]  483 
Arthur [Mas sentia...] 484 

Maicon se eu puder, eu quero ficar longe... 485 
Arthur [Tu sentia ciúme dela?] 486 

Maicon [Não dá... não dá...] se a gente se encontra... vontade 487 

de, né?  ((aperta uma mão na outra)) de se pegá e tal 488 
daí fica:: um tempinho ali já... não se, não se adapta 489 

lá em casa, [ela...] 490 
Arthur [Já descarrera de novo, né?] 491 

Maicon Ela puxa prum lado eu puxo pro outro... 492 

Arthur Aí que tipo de amor seria esse...? 493 
Maicon Ah, sei lá, eu não sei se é amor... [é uma doença já 494 

acho.]   495 

Silvia [É um::: é uma relação:::] abusiva ou inadequada 496 
talvez. 497 
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Alcides [Mas o que que é o amor? Nós ((incompreensível)) 498 

só isso.] 499 

 [Não sei, acho que ((incompreensível))] 500 
Arthur [Cê tinha ciúme dela, não?] 501 

Marcos [Oh, mas existe ((incompreensível))] 502 

Maicon Tenho, tenho... tinha, ela também, ela também, bem 503 
louca de ciúme, ((incompreensível))  504 

Arthur Será que não seria assim o poder de::: de::: [ter só 505 
aquela pessoa?] 506 

Silvia [de posse, né?] 507 

Maicon [Também.] De posse, né? Pode ser, não sei. 508 
Arthur Posse. 509 

Maicon Mas é porque.... quando a gente::: eu::: eu não:: 510 

procuro ela e ficá com ela, ir ficar com ela, mas aí::: 511 
é que::: cara... dessa vez ali é uma vez, mas já três 512 

vezes que eu tentei ficar com outra pessoa e quando 513 
eu tentei, ela veio pra cima... Aí ela afastou a 514 

pessoa, que a pessoa não aguentou, né? Aí ela veio, 515 

ficou um tempo e meteu o pé. ((Vicente ri)) Depois 516 
de novo, eu tava com uma outra guria e era (uma 517 

mulher linda) e tal, Oh:: não queria, não queria, 518 
entrou no carro, na frente da casa  dela, quebrou 519 

retrovisor, chutou:: a porta do meu carro, bateu na 520 

mãe dela, cara, a mãe dela veio “pelo amor de Deus 521 
((nome da ex-esposa)), para com isso” Ela veio 522 

pelos cabelo assim e::: levou a mãe((imitando a 523 

mulher agredindo a mãe)). Cara, eu digo “pelo amor 524 
de Deus”... Aí só com a Polícia pra eu sair de lá 525 

porque::: senão ia quebrar meu carro inteiro e eu 526 
defendendo meu carro, ela pegou uma enxada e dale 527 

enxadada ((imitando o gesto da mulher)) no meu 528 

braço na minha mão e eu só defendendo daqui de 529 
lá((imitando com gestos a ação da mulher e sua 530 

própria ação)) e eu “Não bate no meu carro”, senão 531 
ia quebrar tudo... depois não paga mais, né? Isso aí 532 

não cobra nunca, né ? 533 

Arthur Por que que a defesa da mulher não é o diálogo 534 
sempre é a Lei, a Polícia ? 535 

Maicon Oh:: outra vez ela bateu na minha  mãe , cara. Bateu 536 

na minha mãe. Eu tava sentado ali fora nós tava se 537 
separando, sentado na porta de casa... daí:: ela... 538 
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tava arrumando as coisa e::: passava na porta 539 

levando as coisa pra fora, cada vez que ela passava 540 

na porta ela me chutava ou me dava um ((gesticula 541 
um tapa)) tapa na cabeça e eu bem quieto, né, mas 542 

já vinha o sangue subindo... e ela passava e me 543 

chutava e aí minha mãe morava ali do lado e a 544 
minha mãe só filmando, daqui a pouco ela passou 545 

me chutou, ela::: aí minha mãe “tu não, tu não, 546 
experimenta chutar no meu filho de novo” 547 

((imitando a voz da mãe)), pulô pra cima da minha 548 

mãe, pulô pra cima da minha mãe, agarrô nos 549 
cabelo, deu uns tapa, aí::: eu já tinha ido preso, daí 550 

eu pensei “o que que eu vou fazer, vou lá separar, 551 

que essa guria se arranha ou qualquer coisa eu... 552 
((gesticula com as mãos))tomo no cu de novo, né, 553 

cara?” aí fui lá, peguei o celular e filmei, né, é a 554 
minha única defesa que eu tinha era pegá o celular e 555 

filmar ela batendo na minha mãe. 556 

Vicente ((incompreensível)) é doida...  557 
Maicon Porque não tinha, não podia fazer nada aí meu vô 558 

teve que ir lá... pra separar... o, cê tu vê a diferença 559 
da minha mãe magrinha cara, não pesa nem 560 

quarenta e cinco quilo... baixinha ali, não tinha nem 561 

chance, né, cara, com a::: que a minha ex é 562 
grandona, cavalona... mas, fazer o quê? Daí tamo aí 563 

de novo, daí o juiz boto essa medida aí e eu sou 564 

obrigado a vim... cumprir... não tem... agora tem 565 
que vir,né, senão... xadrez de novo pra mim...  566 

Alexandre Só acho que tá demorando muito pra ela buscar 567 
ajuda né... 568 

 ((conversas sobrepostas)) 569 

Arthur Tu tem filho com ela? Tem filho? 570 
Maicon Tenho... tenho dois... 571 

Alexandre  ((conversas sobrepostas)) então tá precisando... 572 
Maicon Isso aí óh... na verdade nunca levei nada pra juiz tá, 573 

eu já podia ter feito ... uns 574 

novencentos...[((incompreensível))] 575 
Alexandre [BO] 576 

Maicon BO... eu já fiz corpo de delito tudo também, né? 577 

Ilma Hum. 578 



612 

 

Maicon Só que eu nunca levei nada a frente porque eu 579 

penso... “porra, vou ferrar com a vida:: dela, né, 580 

cara”.  581 
 ((conversas sobrepostas)) 582 

Arthur É isso que eu penso... 583 

Marcos Por que que a gente pensa assim, né, cara?  Eu 584 
tenho dó ainda, né, cara. Não quis fazer BO nem 585 

[nada...] 586 
Maicon [Éh::] o cara não faz daí, né, depois o cara se ferra. 587 

Ilma Só que assim, né, a lei é lei, né, seu Arthur falou 588 

sobre a lei agora... é lei, não pode fazer isso é um 589 
crime... é um crime de lesão corporal, ela não pode 590 

fazer isso, ela não pode, é:: destruir uma 591 

propriedade tua, o patrimônio do teu carro... não 592 
pode. 593 

 ((conversas sobrepostas)) 594 
Ilma nem o homem nem a mulher. O que que acontece? 595 

 [((conversas sobrepostas))] 596 

Arthur [No caso...] 597 
Ilma [A mulher tem é:::] a Maria da Penha, pra lhe 598 

auxiliar e o homem tem o Código Penal, não existe 599 
uma Maria da Penha pro homem no momento, então 600 

tem o Código Civil... o Código Penal, né? 601 

 ((conversas sobrepostas)) 602 
Vanessa O Código Penal. 603 

Alcides °Ainda bem. [Devia ter a Lei Mario da Penha. °] 604 

Ilma [Então assim...] 605 
Arthur [Devia mudá a Lei Maria da Penha.] 606 

Maicon [Ah::: isso aí acontece...] 607 
 [((conversas sobrepostas))] 608 

Arthur [Devia ter a Lei Maria da Lenha ]. 609 

Maicon Não... não... isso aí acontece... uma vez eu nem  610 
tava com ela. Ela foi lá em casa de madrugada 611 

porque queria ficar comigo, queria ficar comigo 612 
quebrou o vidr::: a janela da minha da minha casa... 613 

quebrou ((imita o gesto que narra)) numa porrada, 614 

cortou o braço inteiro, chamou a polícia e disse que 615 
eu tinha... cortado o braço dela... 616 

Arthur °Meu Deus do céu°. 617 

Maicon Daí:: a polícia chegou lá e começaram a sondar 618 
também, né, e sondaram até que::: ela confessou  619 
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porque... a janela quebrada os estilhaços tudo pra 620 

dentro, ela com o braço quebrado, que que eu ia, 621 

que que eu fiz no braço dela eu desmontei o braço 622 
dela lá e... né? Não tem, né, cara. Daí até que ela 623 

confessou “não, eu que peguei, dei um saco no, na 624 

janela, quebrei...” 625 
Arthur [Agora se ((incompreensível))] 626 

Maicon [olha se não é mais] uma vez que eu ia preso, cara... 627 
Arthur Agora... sei lá, não era, não era machismo, mas eu 628 

acho... eu na minha opinião, eu acho feio um 629 

homem procurar ajuda por causa da mulher, tipo...  630 
Maicon Ah eu fui uma vez, uma vez eu fiz BO, uma vez... 631 

uma vez eu fiz BO . 632 

Silvia [°Ilma, vamos seguir?°] ((para Ilma)) 633 
Arthur [Eu acho aí a tua macheza tá...] pra baixo . 634 

César Isso não existe mais... macheza foi coisa de 635 
antigamente.  [Eu na minha opinião...] 636 

 ((conversas sobrepostas)) 637 

Arthur [((incompreensível))nada como antigamente.] 638 
 [((conversas sobrepostas))] 639 

Ilma [Eu vou continuar a apresentação], vou me 640 
apresentar e a gente vai terminar, e daí depois a 641 

gente vai falar sobre isso, que é bem o nosso tema 642 

de hoje... bem o que a gente vai trazer hoje, pra 643 
gente discutir se existe ou não existe... como que a 644 

gente perce::be, se a gente... faz, de repente, pratica, 645 

e nem nem se toca que é isso, mas vamos lá. Meu 646 
nome é Ilma, eu sou... eu acho que a grande maioria 647 

já conhece né, só o senhor não me conhecia ainda 648 
((aponta para Arthur)) 649 

Edvan Eu também não. 650 

Ilma Eu sou psicóloga aqui, trabalho no CREAS e tô aqui 651 
junto na coordenação com a Silvia e com o Roberto 652 

que não está hoje... tô desde o ano passado no grupo 653 
de homens. 654 

Vanessa Então, meu nome é Vanessa, é::: eu não trabalho no 655 

CREAS, mas eu faço pesquisa aqui no CREAS, pela 656 
Universidade Federal de Santa Catarina, na verdade 657 

eu trabalho com linguagem... então muitas coisas 658 

que a gente fa::la e ao longo dos grupos, né, o 659 
quanto a gente vai mudando a nossa fala, né? Isso 660 
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tem a ver com a forma também de organizar as 661 

coisas que a gente pensa, né? Então eu analiso mais 662 

ou menos isso, daí eu tenho acompanhado já há 663 
alguns meses, desde o ano passado o grupo, por isso 664 

que às vezes vocês me vêm anotando umas coisas 665 

e::: é::: pra que a gente pense na verdade, como é 666 
que::: junto com a Silvia, com o Roberto que não tá, 667 

com a Ilma, né? Como é que... a gente consegue 668 
<conversando>, né, mudar algumas coisas sobre as 669 

quais a gente... a::: coisas que a gente pensa, né, 670 

sobre a vida, sobre filhos, sobre casamento, homem, 671 
mulher e:: tudo isso que a gente discute aqui. 672 

Silvia Meu nome é Silvia, sou psicóloga também, tô nesse 673 

grupo desde 2014, e::: a gente tá vendo algumas 674 
pessoas voltando, né, a gente adaptou esse grupo, 675 

mudou várias coisas nele, mas algumas coisas 676 
hãm::: a gente percebeu que... que gerou uma boa 677 

reflexão , que funcionou e a gente acaba repetindo, 678 

a atividade de hoje meio que vai ser conhecida já de 679 
alguns, mas é que cada vez a gente tenta ampliar um 680 

pouco a reflexão  em cima dela e::: a gente vai falar 681 
sobre relações de gênero hoje ass... que que é 682 

relações de gênero? Relação entre homem e mulher 683 

, né? Essa diferença que há em::: que se constrói em 684 
relação  ao que é ser homem, o que é ser mulher... a 685 

gente vai pensar um pouco sobre... sobre isso. E um 686 

pouco dessa apresentação de vocês que trouxe à 687 
tona a alguns problemas e tal, é... a gente tem pouco 688 

tempo na verdade aqui, pra grande maioria que 689 
recebeu medida de seis encontros e tal, alguns de 690 

doze, mas a maioria de seis encontros... a gente tem 691 

pouco tempo pra... pra provocar alguma mudança, 692 
alguma reflexão, um crescimento, por mais que a 693 

pessoa se sente injustiçada de tá aqui, é:::: ela tá 694 
dispensando um tempo da vida dela e que tem, tem 695 

que ter algum proveito, né? Como a gente tem 696 

pouco tempo,  a gente tem que é:: é::: focar e pensar 697 
em algumas coisas, por exemplo: numa relação de, 698 

que é construída por duas pessoas, é::: as duas 699 

pessoas de alguma forma construíram essa relação, 700 
se ela é inadequada, se ela não é legal, foram os dois 701 



615 

 

que construíram. Se a gente ficar focando muito no 702 

que o outro errou, a gente... cresce pouco, a gente 703 

não avança muito. Até porque algumas pessoas, por 704 
exemplo, vão insistir nessa relação, outras vão 705 

romper e vão buscar outras relações. Se ela não 706 

amadurecer algumas coisas, as outras relações vão 707 
ser parecidas com essa, né? Então, é por mais que o 708 

outro tenha feito coisas que prejudicaram mais a 709 
relação do que... do que vocês, o nosso objetivo 710 

aqui é pensar no papel de vocês diante disso, como 711 

é que você reagiu a isso por que que você não 712 
conseguiu melhorar essa relação, né? Então vamo 713 

focar na gente... dá pra citar que o outro fez alguma 714 

coisa e tal, mas isso não, não, a gente não vai 715 
avançar, a gente não vai conseguir mudar o outro 716 

que não tá aqui. Então pensar um pouco como 717 
você::: se posicionou di... diante de tudo que tenha 718 

acontecido...  é::: é o que mais importa aqui que a 719 

gente vai poder avançar um pouco... tem algumas 720 
regrinhas , o grupo tem pouca coisa, tem pouca 721 

regra, mas tem, falar da gente, do que a gente sentiu, 722 
a partir do que o outro fez mas assim do que eu... o 723 

que eu, eu sinto e como eu ajo diante disso. A outra 724 

regrinha é tentar... é ouvir, quando um tá falando e 725 
tal porque:: esse é o espaço realmente pra vocês 726 

falarem eu vou tentar ser rápida pra, hãm não tomar 727 

muito espaço de vocês. É... pra vocês falarem, né? 728 
Muitos falaram “Ah, o eu, eu nunca denunciei, eu 729 

nunca fiz, nunca falei”, então vamo falar sobre isso 730 
aqui... aqui é o espaço pra isso. É... e a gente vai tá 731 

puxando um pouco assim pra reflexão mesmo, tá 732 

provocando vocês, vou tá questionando algumas 733 
coisas, vou tá devolvendo algumas coisas que vocês 734 

falam... A Lei Maria da Penha ela, ela só existe 735 
porque precisava existir, né? Tinha uma, uma 736 

demanda aí pra isso. Então assim, Arthur, tu fez 737 

uma pergunta ali... é... °já não me lembro mais 738 
muito bem°...  tu falou...   739 

Vanessa “Por que não existe uma Lei Maria da Lenha?” 740 

Silvia É:::  741 
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Vanessa [Ou então “por que o homem denunciar seria falta 742 

de macheza”?] 743 

Silvia [mas Maria da Lenha, mas... ah, “a fala da] mulher é 744 
sempre polícia”. Se a fala do homem for a 745 

violência... a violência, a fala da mulher vai ter que 746 

ser a polícia... e o ideal é que não seja nem a 747 
violência e nem a polícia, né?  748 

Arthur O diálogo. 749 
Silvia É o diálogo, exatamente, então... e dificilmente a 750 

mulher vai procurar a polícia se::: o diálogo tiver 751 

acontecendo ali, né? E pra cada caso em que a 752 
mulher agiu de má-fé, buscando a lei de má-fé, pra 753 

s... de repente pra ter algum ganho, existem várias e 754 

vários outros casos em que realmente precisou 755 
existir a Lei, pra proteger, então... a gente ouve as 756 

exceções elas vem muito:: muito forte assim, a 757 
gente esquece que é uma exceção, e tem outros 758 

casos realmente a mulher foi foi vítima. O ideal é 759 

que não precise mais de Lei Maria da Penha, que os, 760 
né, que os dois tenham a mesma... tenham a, a, a:: 761 

leis iguais né, pra homem e pra mulher, mas a gente 762 
ainda não chegou nesse nível infelizmente. Então o 763 

ideal é que a gente chegue... que não precise e que... 764 

os dois possam recorrer à lei da mesma forma, que 765 
não haja uma diferença ali, nem de um ser vítima 766 

nem outro ser o agressor . E então a gente... a::: 767 

trouxe uma atividade que como eu falei já, já 768 
fizemos outras vezes, mas é que dá, partir dela dá 769 

pra gente pensar depois muitas coisas... que seria 770 
dois grupos aqui pra gente conseguir fazer e 771 

conversas depois... dois, três, quatro, cinco, seis, 772 

sete, oito... ((contando os participantes)). Dois 773 
grupos de quatro e a gente fez aqui um cartaz onde 774 

colocamos “gênero feminino”, “gênero masculino”, 775 
ou seja, o que pertence à mulher o que pertence ao 776 

homem, vocês podem buscar em revistas, tudo que 777 

vocês olhem, que vocês lembram “bom, isso aqui 778 
lembra muito o universo feminino”, né? “Isso aqui 779 

lemb:: é muito próprio do homem”, e separar aqui, 780 

se vocês acham que, né? E pertinente é colocar isso 781 
como uma representação do feminina e masculino 782 
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pra depois a gente conversar. Então vocês podem 783 

hãm, hãm, em dois grupos ir procurando nas 784 

revistas e colando e depois a gente vai::: apresentar 785 
isso e conversar sobre isso. Okay? O::: Vicente já 786 

fez isso, né? Várias vezes. 787 

 ((barulho dos papéis e dos participantes se 788 
movimentando)) 789 

Silvia É, vai dar::: dez minutos... pra fazer isso tá? Aí aqui 790 
vocês... vocês dois ou vocês dois, né? ((organizando 791 

os grupos )) 792 

Alexandre Pode ser... 793 
Ilma [Deixar no meio isso aqui talvez, né?] 794 

Silvia [Éh::: aí vocês:::] 795 

Ilma A gente vai deixar aqui no meio e vocês podem 796 
utilizar((incompreensível)) ((se referia às revistas e 797 

tesouras)) notebook ((incompreensível)) 798 
 ((conversas sobrepostas)) 799 

Silvia Dez minutinhos, tá? 800 

Ilma ((barulho)) poder se mexer... tal 801 
 ((conversas sobrepostas)) 802 

Silvia Acho que é a de cima... 803 
 ((barulho dos papéis pardos)) 804 

Vanessa Tem água aqui, Silvia... 805 

Silvia Água? Agora tem... 806 
 ((barulho dos papéis pardos)) 807 

Silvia ((incompreensível)) 808 

 ((barulho dos papéis pardos)) 809 
Alexandre ((incompreensível)) 810 

Ilma Sim. 811 
 ((conversas sobrepostas)) 812 

Alexandre Uma minha equipe faz o que é:::... feminino...? 813 

Ilma Não, não... os dois, vocês vão fazer os dois, o que é 814 
feminino, o que pra vocês é feminino e o que pra 815 

vocês é masculino. 816 
Alexandre Os dois. 817 

Ilma Vocês vão fazer os dois, cada equipe faz os dois... 818 

 ((barulho dos papéis pardos)) 819 
Alexandre Os dois... 820 

Marcos Não tem nada aqui... 821 

 ((barulho dos papéis pardos e revistas)) 822 
Marcos Nós pode corta? Pode né? 823 
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Vanessa Pode... 824 

Ilma Po::de, [pode.] 825 

Silvia [Po::de.] 826 
 ((barulho dos papéis pardos e revistas)) 827 

 ((Enquanto os participantes fazem a atividade, 828 

Silvia, Ilma e Vanessa conversam em tom mais 829 
baixo)) 830 

Vanessa Paguei a inscrição... 831 
Silvia Tu vai? 832 

Vanessa Vou. Eu só não comprei a passagem... falei com a 833 

menina da agência que eles indicaram, ela disse 834 
“Não tu quer esperar ((incompreensível)) depois do 835 

carnaval”, então eu acho que agora 836 

((incompreensível)) devo comprar a passagem... 837 
Silvia Ah... 838 

Vanessa Aí o hotel eu dei uma olhada, não ta caro, né? 839 
Silvia ((incompreensível)) 840 

Vanessa Assim, dividir né, não tá muito barato também. 841 

Silvia É::: dividido ((incompreensível)) Eu também não vi 842 
hotel ainda... 843 

Vanessa Mas... podemos dividir ((incompreensível)) pouco 844 
assim a viagem 845 

Silvia Agora eu vou ver de, de dois então 846 

((incompreensível)) sozinha... 847 
Vanessa É, já ((incompreensível)) 848 

Silvia Não... 849 

Vanessa A gente podia dividir ((incompreensível)) 850 
Silvia Pode ser 851 

Vanessa Daí ((barulho)) 852 
Silvia Só daí, eu vou vou ficar até o... pós-congresso... 853 

Vanessa quinta-feira... 854 

Silvia Aí depois eu não sei, eu acho que eu vo...  pra outro 855 
lugar 856 

Vanessa Tá... Eu... pretendia ficar até sábado, sex... vir 857 
embora sábado... Aí na sexta-feira... 858 

Silvia É que eu vou tentar marcar pra fazer o visto, se eu 859 

conseguir na Receita daí eu vou ficar livre 860 
Vanessa Ah::: tá. 861 

Silvia Se eu não conseg... só posso marcar depois que eu 862 

tiver com o passaporte em mãos, só semana que 863 
vem eu vou fazer o passaporte... daí... 864 
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Vanessa ((conversas sobrepostas)) pegar visto lá em Recife? 865 

Silvia Aham, porque tem quatro cidades só, Recife é uma 866 

delas... visto pros Estados Unidos... 867 
Vanessa Ah... porque em Florianópolis tem, né? 868 

Silvia Não, passaporte sim, mas o visto não... 869 

Vanessa Ah tá... tá certo. 870 
Silvia Daí eu pensei já que eu to lá vou tentar marcar lá né, 871 

senão é Porto Alegre, São Paulo... 872 
Vanessa Eles têm no Rio de Janeiro também. 873 

Silvia Rio de Janeiro, acho que... Recife 874 

((incompreensível)) se eu conseguir daí eu vou  lá 875 
pra fazer visto, se eu não conseguir eu queria ir até 876 

Porto de Galhinhas. 877 

Vanesa Ah... é lindo lá, nunca fui. 878 
Silvia Já fui, mas a... gostei... 879 

Vanessa É perto ali... 880 
Silvia É bem pertinho. 881 

Vanessa Uhum... Mas, oh Silvia, mas tua família vai? Vai 882 

mais alguém? 883 
Silvia Não. 884 

Vanessa Vai sozinha nessa (outra viagem)? 885 
Silvia O quê? Pra Recife? 886 

Vanessa Depois que tu vai ((incompreensível)) 887 

Silvia Ah... vou sozinha. 888 
Vanessa Ah... que legal! Tá certo.   889 

Silvia A Ilma também, ela vai pra::: Fortaleza daí. 890 

Vanessa Tu vai no evento? ((para Ilma)) 891 
Ilma Vou... ((incompreensível)) ficar até dia:: seis lá. 892 

((incompreensível)) 893 
Vanessa Também vou. Pensando em voltar dia sete que é 894 

sábado. 895 

Ilma Dia sete é sexta... 896 
Vanessa É sexta? 897 

Ilma Uhum  898 
Vanessa Eu tava olhando pra sábado::: ((incompreensível)) 899 

Ainda tem alguma atividade ainda lá, né? 900 

Silvia  Tem. 901 
Ilma Tem a::: o pós-congresso. 902 

Silvia Tem que se inscrever, né? 903 

Ilma Ah eu me inscrevi e não recebi ((incompreensível)) 904 
Vanessa Eu recebi o e-mail... 905 
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Silvia Ah, recebeu? 906 

Vanessa Recebi um e-mail... 907 

Ilma Hum::: Acho que só eu então (não recebi). 908 
Vanessa Mas depois, eu recebi um outro e-mail lembrando 909 

que tem que se inscrever, mas daí nem respondi 910 

porque já tinha me inscrito. 911 
Ilma Eu me inscrevi naquele e-mail que:::... 912 

Vanessa que tava no site lá... aham. 913 
Ilma É, eu mandei e não recebi nada... 914 

 ((conversas sobreposas)) 915 

Vanessa Então, mas a gente podia tentar, tem quarto triplo lá 916 
sabia? A gente podia dividir ((incompreensível)) 917 

Silvia ((incompreensível)) um pouquinho da diária, a e, 918 

mas eles querendo uma diária pra dividir por três... 919 
É fogo né... 920 

 ((conversas sobrepostas)) 921 
Silvia Mas uma diária... Não, eu não me importo, mas eu, 922 

melhor seria se eles dessem pelo menos duas ente.... 923 

Vanessa Tem a questão do... 924 
Silvia A gente pediu, daí eles quiseram dar uma diária pra 925 

cada um vão dar, mas não uma diária pra cada um, 926 
uma pra dividir em três... mas a gente pode tentar 927 

pedir pelo menos duas, né ((incompreensível))dá 928 

mais... A diária ia ficar cento e... 929 
Vanessa No meu caso eu vou ter que bancar e daí depois 930 

pedir reembolso, mas corre o risco de não ter, né? 931 

Ilma Ham::: 932 
Silvia É, eles também não deram certeza. 933 

 ((conversas sobrepostas)) 934 
Marcos Pode ser folha inteira, né? ((Para Silvia, Ilma e 935 

Vanessa)) 936 

Silvia [Po:::de.] 937 
Vanessa [Po:::de.] 938 

Ilma [Po:::de.] 939 
Vanessa Porque pôster eles nã::o valorizam assim. 940 

Silvia Não valorizam, né? 941 

Vanessa [É bem provável que eu não vou] 942 
Silvia [Tinha pouquíssimas...] Tinha pouquíssimas vagas 943 

pra::: [comunicação.] 944 

Vanessa [Comunicação.] 945 
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Silvia Mais cinco minutinhos daí a gente... ((fala para o 946 

grande grupo que está realizando a atividade)) 947 

Marcos Uhum... 948 
 ((barulho de revistas)) 949 

Vanessa Difícil aí, Maicon? Não tem nada? ((fala 950 

percebendo que Maicon folheia incessantemente a 951 
revista)) 952 

Maicon Não, não tem nada. Só achei esse aqui que tem um 953 
gênero... 954 

Vanessa Isso tá relacionando com quem? ((se refere à 955 

imagem do papa que Maicon havia cortado)) 956 
Maicon Com o homem, né? Só o homem pode servir (na 957 

igreja) ali, né... 958 

Vanessa [Ah:::] 959 
Silvia [Ah:::] 960 

Ilma [Ah:::] 961 
Vanessa Ah por causa da igreja e tal, entendi. 962 

César °(a mulher também)° 963 

Vanessa Éh:: não precisa... assim, qualquer coisa que se 964 
relacione assim, né? ... [tipo um político ali.] 965 

 ((conversas sobrepostas)) 966 
Ilma [Se você não vê] diferença depois a gente pode falar 967 

sobre isso. 968 

Maicon Alguma diferença eu vejo , né, no caso se fosse pra 969 
levantar um::: uma coisa muito pesada, acho que 970 

seria uma coisa de homem... mulher fica mais 971 

complicado, né... o resto... ((incompreensível)) hoje 972 
em dia... 973 

 ((conversas sobrepostas)) 974 
Marcos Ah mas não vai sair mesmo. Tá seco, seco ((se 975 

referindo ao tubo de cola)). 976 

Silvia Não tá tendo sorte com a cola. 977 
Marcos Nã:o. 978 

 ((barulho de revistas)) 979 
Ilma Será que não tem lá (na outra)? 980 

Marcos Tá seco seco. 981 

Ilma [É::?] 982 
Silvia [É? todas elas?] 983 

Marcos Duas que eu peguei tá seco.  984 

Silvia Algumas que eu peguei nova. Estão novas. 985 
Ilma E a cola bastão não tá ali? 986 
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Marcos (essa parece que não tem nada) 987 

Silvia °Meu Deus eu não fiz a atividade do inglês ainda... 988 

esqueci de pegar na hora do almoço pra fazer° 989 
((para Ilma)) 990 

Ilma Ah, mas é rapidinho. 991 

Silvia É. Bem fácil. 992 
Vanessa Ah essa aqui é nova tá ((entrega um tubo de cola 993 

para Marcos)). 994 
Ilma Eu já enviei o meu. 995 

Silvia Não, as primeiras eu fiz tudo errado, mas na 996 

verdade eu... botei no, era pra botar no terceiro, no 997 
segundo quadradinho e botei no terceiro... 998 

Ilma Sinceramente eu achei mais difícil isso, eu achava o 999 

quadrado [((incompreensível))] 1000 
Silvia [Achar o quadrado é:::] depois eu 1001 

((incompreensível)) ver... 1002 
Alcides ((incompreensível)) 1003 

Ilma A tua cola tá funcionando lá oh, Vicente? 1004 

Vicente Tá. 1005 
Silvia Então tu empresta ali que é:: 1006 

Ilma Porque essas aí não tão... 1007 
Vicente ((incompreensível)) 1008 

Vanessa Tem umas novas no cantinho ali óh... aquela ali que 1009 

é boa... 1010 
Silvia É... algumas são novas. 1011 

Marcos ((incompreensível)) 1012 

Vanessa Óh essa aqui tá boa... ((para Marcos)) 1013 
César ((incompreensível)) 1014 

Vanessa  Passagem vocês já viram? ((para Ilma e Silva)) 1015 
Silvia Passagem eu já comprei já. 1016 

Vanessa Já comprou. 1017 

 ((conversas sobrepostas)) 1018 
Silvia Se eu não me engano é uns c... cento e noventa por 1019 

dia, a gente vai conseguir... se a gente conseguir 1020 
cinco diárias ((conversas sobrepostas)) quase mil 1021 

reais...  1022 

Marcos [Vou voltar a estudar, cara.]((para Maicon)) 1023 
Silvia [Daí dividido em três trezentos pra cada um...] 1024 

((para Vanessa)) 1025 

Maicon [tu vai voltar? ((para Marcos))] 1026 
Marcos Voltar a estudar ... 1027 
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Maicon Ou tu tá pensando? 1028 

Marcos [Tô pensando...] 1029 

Silvia [Pouco, né?] 1030 
Vanessa  É... ((conversas sobrepostas)) 1031 

Silvia ((conversas sobrepostas)) passagem... 1032 

 ((conversas sobrepostas)) 1033 
Vanessa É, essas coisas ((conversas sobrepostas))[o máximo 1034 

é mil e quatrocentos reais...] 1035 
Marcos [É:: conhecer pessoas novas, ver gente, né?] 1036 

Silvia Só que assim óh, eles pagam diária pro [pessoal 1037 

fazer qualquer coisa ((conversas sobrepostas))] 1038 
Maicon [Fora que o cara ((incompreensível))] 1039 

 ((conversas sobrepostas)) 1040 

Vicente Ah:: boa. ((se refere à imagem enfim conseguiu 1041 
ajeitar no cartaz)) 1042 

Silvia Na secretaria não... 1043 
 ((conversas sobrepostas)) 1044 

Silvia Assim, ó tipo pessoal que, pessoal de conferência 1045 

ganha tudo, tudo, tudo. 1046 
Ilma É...então acho que a gente tem que... 1047 

Silvia A gente tem que dar uma::: forçadinha... quem sabe 1048 
conversar com o secretário... 1049 

Ilma  Isso. Também acho. Porque a gente tá fazendo uma 1050 

coisa pra Prefeitura ((incompreensível)) 1051 
Silvia Isso tem gente que vai e não apresenta nada. Só pra 1052 

ir e assistir ganha certificado, aí ganha transporte, 1053 

ganha diária... 1054 
Ilma Aí não, acho que a gente tem que pegar um exemplo 1055 

prático sabe... tal pessoa da mesma 1056 
((incompreensível)) ganhou ((incompreensível)) 1057 

qual a diferença? 1058 

 ((conversas sobrepostas)) 1059 
Silvia Eles levam até o:: até o aeroporto tudo. 1060 

Vanessa Nossa. 1061 
Ilma Agora já comprei... não vou mais comprar. 1062 

Silvia Aquele congresso... é::: mas a gente nem vai junto 1063 

também, cada um vai num horário daí não tem... 1064 
Ilma É agora não dá mais. 1065 

Silvia ((conversas sobrepostas)) congresso de psicologia 1066 

meu Deus... pra eu e a ((nome de uma colega de 1067 
trabalho)) ganharmos uma diária... o secretário veio 1068 
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até aqui pra saber por que que a gente não ia sem 1069 

diária. 1070 

 ((conversas sobrepostas)) 1071 
Vanessa O secretário é quem agora? 1072 

Silvia Agora... 1073 

Alexandre Ah::: a gente bota um em cada lado... qualquer coisa 1074 
cortamos no meio... ((para o colega do seu grupo)) 1075 

Edvan Bota no meio. 1076 
 ((conversas sobrepostas)) 1077 

Ilma Deu então, gente? 1078 

 ((conversas sobrepostas)) 1079 
Vanessa Se tiver algum que quer colocar no meio, pode botar 1080 

no meio também, né? 1081 

Silvia Po::de. 1082 
 ((conversas sobrepostas)) 1083 

Ilma Então assim, né, tem gente que não viu diferença .  1084 
Silvia Ótimo. O ideal é isso, né. 1085 

Ilma I:::so. 1086 

 ((conversas sobrepostas)) ((risos)) 1087 
Silvia Deu então aí, gente? Vamo lá? 1088 

 ((conversas sobrepostas)) 1089 
Silvia Então, vamos encerrar? 1090 

Marcos Deu, né? Por enquanto deu, né? 1091 

Silvia Então aqui, a gente pode botar as colas e as tesouras 1092 
((barulho das pessoas se movimentando para 1093 

guardar o material))aqui no... meio. 1094 

 ((conversas sobrepostas))  1095 
Ilma As revistas por gentileza, pessoal, pode colocar aqui 1096 

óh... 1097 
Marcos Oh::: tem alguma coisa que (não concordar), pode 1098 

(excluir) daí? 1099 

Ilma Pode, pode...  1100 
Vanessa Pode, se acha que cabe nos dois... 1101 

Silvia °Pode falar? Pode ser?° ((para Ilma)) Podemos 1102 
começar por:::... 1103 

Ilma °tanto faz°? Pode::: ... A gente vai segurar e o grupo 1104 

que fez esse aqui vai explicando pra gente por que 1105 
que... 1106 

Silvia [É:::] 1107 

Ilma [O que] que percebeu assim... não precisa ser cada 1108 
um comenta aqui o que que vocês perceberam... 1109 
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Edvan A gente [colocou o sapato...] 1110 

Ilma [É, um de vocês...] 1111 

Edvan É, sapato que mulher gosta de comprar bastante, né, 1112 
tem umas que ((incompreensível)) também, é::: 1113 

bolsa ali, né, feminino, secador de cabelo, essa 1114 

coizarada que a mulherada [usa... ] 1115 
Ilma [Aham...] 1116 

Edvan Aí no lado dos homens lá eu coloquei lá embaixo a 1117 
guerra né, que geralmente o homem  que... 1118 

Ilma [Guerra:::?] 1119 

Edvan [Que:::] sempre tá em guerra com todo mundo, né? 1120 
Geralmente as mulheres querem paz, né? Que tem 1121 

nesses Estados Unidos contra o Iraque, lá eles só 1122 

falam em guerra e geralmente é os homens que tão...  1123 
buscando essa briga toda, né? 1124 

Ilma Essa vocês desistiram, né? 1125 
Edvan [Ali eu não sei se...] 1126 

Vicente [Não, não, não foi troca...] foi trocado... errado 1127 

Ilma Ah:: tá. 1128 
Silvia Era isso? 1129 

Vicente Isso. 1130 
Edvan É... 1131 

Silvia O bebê? 1132 

Edvan Isso... ali... 1133 
Ilma Tá. 1134 

Edvan A política  também, né, que é mais homens que 1135 

tão... 1136 
Ilma A política aqui né? 1137 

Edvan O cara ali bebendo cerveja ali em cima... a foto do::: 1138 
do seu do Vicente aqui. 1139 

Vicente ((risos)) 1140 

Ilma Foto do seu Vicente? ((risos)) 1141 
Edvan Carro , né? Que geralmente homem [é:::] 1142 

Vicente [>O símbolo.<] 1143 
Edvan apaixonado por carro... 1144 

Ilma Carro... uhum. 1145 

Edvan Mais ou menos isso. 1146 
Ilma [Esse aqui foi o quê?] 1147 

Alcides [Só vejo um sapato e uma bolsa 1148 

((incompreensível))] 1149 
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Arthur Aqui é... construção de Brasília, aqui é uma foto da 1150 

construção de Brasília e ali tá o Palácio da Justiça... 1151 

Ilma [Ah tá...] 1152 
Arthur [Onde...] 1153 

Vanessa [É um projeto, né?] 1154 

Arthur Onde a Justiça tá com a balança e com a venda. 1155 
Ilma Certo... e o senhor colocou no gênero masculino...? 1156 

Arthur É:: 1157 
Ilma Por quê? Porque o senhor achou que era masculino? 1158 

Arthur Porque eu não vi ali.  1159 

Ilma Ah:::tá, o senhor só queria colocar aqui no cartaz é 1160 
isso?  1161 

Arthur É::: é isso. 1162 

Ilma Ah entendi... entendi. Mais algum que [vocês 1163 
queiram falar?] 1164 

Vicente [Vou... também...] também importante... importante 1165 
não, (vou) falar de mulher agora... 1166 

Ilma Vamo lá. 1167 

Vicente é sobre horário... já botei aquele relógio  ali ((se 1168 
refere à imagem de um relógio que colou no cartaz)) 1169 

pra, coloquei aquele relógio pelo horário... eu 1170 
<nunca vi raça mais teimosa em horário que 1171 

mulhé>... [eu não sei...] 1172 

Edvan [Não são todas, né?] 1173 
Vicente Não são todas né, mas... olha, eu sou todo, [sou 1174 

todo] 1175 

 ((conversas sobrepostas)) ((risos)) 1176 
Silvia [Mas como assim?] 1177 

Vicente ((incompreensível)) por causa do horário... 1178 
Silvia Se atrasar... [é isso?] 1179 

Vicente [Nã::o], Deus o livre eu cheguei se, se... se atrasar e 1180 

chegar com motivo que der e alguma coisa... [aí 1181 
chegar...] 1182 

Silvia [Ah entendi....] 1183 
Vicente Motivo que der alguma coisa, mas assim, aquele 1184 

transtorno de ônibus, coisarada , chegou... meia hora 1185 

atrasado já “Ah já tava onde? [Tava no bar?”] 1186 
Ilma [Ah::::] Ah entendi. 1187 

 ((risos)) 1188 

Marcos [Por que que as mulheres são assim mesmo?] vão 1189 
no salão, aí fica pronta meio dia, quando é nove 1190 
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horas já tem que tá no salão, nove horas da manhã, 1191 

né? Aí às vezes dava meio dia e meia, uma hora, 1192 

não tá pronta ainda... minha mesma é assim , o 1193 
cabelo dela... três horas... três horas... orra... se a 1194 

gente atrasa tipo meia hora pra fazer a barba e coisa, 1195 

pra cortar o cabelo, tão aprontando já. Por quê, né? 1196 
Ilma Hummm... entendi, é isso que [vocês percebem?] 1197 

Vicente [Então ela...] e eu pra mim ela também é do... todos 1198 
os ((incompreensível)) tive muitas dificuldades 1199 

sobre o... sobre o horário. Eu >nunca vi bicho mais 1200 

teimoso, cara,< mas empa::ca, cara, ela pode se 1201 
atrasar, pode ficar ali... tu tá saindo botando o 1202 

sapato e ela tá começando::: pentear o cabelo no 1203 

banheiro... ela pode demorar uma hora, duas horas 1204 
pra sair de casa... entendeu? Mas aí o::: marido com 1205 

o pé pra voltar ((incompreensível))pra ir pode ir a 1206 
hora que quiser, mas pra voltar... É mas agora não 1207 

((incompreensível)) só quando eu tenho [que 1208 

voltar...] 1209 
 [((conversas sobrepostas))] 1210 

Marcos [Mas não] tem aquele ditado que fala assim elas 1211 
<pode> nós não podemos? ((risos))  1212 

Arthur [Não...é que nem esperar o homem (pra dormir)] 1213 

Alcides [Elas tem poder tudo.  Não adianta.] 1214 
Marcos Não adianta. 1215 

Alcides É que nem eu falei pra ti... as mulher ela têm poder, 1216 

cara. 1217 
 ((conversas sobrepostas)) 1218 

Vicente ((incompreensível))então é só essa::: essa briga 1219 
contra a mulher assim... 1220 

Marcos Quanto mais elas demora se arrumar mais bonita 1221 

elas fica...  1222 
Alcides É... eu já botei um sapato chique lá e uma bolsa, 1223 

[tudo sempre pra::: elas são chique.] 1224 
César [Mas tem uma coisa, a mulher nunca se arruma pro 1225 

marido.] Nunca. Psiquiatra falou, mulher sempre se 1226 

arruma pros outro... 1227 
Arthur [Não, pros outro eu acho que não...] 1228 

César [Pras outras] pras outras pessoa, quando ela sai, 1229 

[não é nunca pro marido.] 1230 
Vicente [Isso é verdade. Isso é verdade. I::sso, i::sso...] 1231 
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César O cara diz que nunca, nunca. Ela quer se manter 1232 

apresentável pra pras::: 1233 

 ((conversas sobrepostas)) 1234 
 Marcos se ela chega num salão, se for pra festa ela... 1235 

 ((conversas sobrepostas)) 1236 

Arthur Então quer dizer que o homem se arruma pra, pras 1237 
outra mulher? 1238 

César [Não é só pra mulher...] 1239 
Arthur [Não, não...] 1240 

Alcides [((incompreensível)) o homem já (não) se ajeita 1241 

assim...] ((incompreensível))] 1242 
 [((conversas sobrepostas))] 1243 

Vicente Enquanto tá junto do homem ali, [mas a partir do 1244 

momento que elas, que ela foi trabalhar ou coisa 1245 
assim ela.. o homem não vai tá de olhos vinte e 1246 

quatro hora atrás da mulher saber do que é... ela vai 1247 
tá bonita pra sociedade ... pra ela, quer dizer que o 1248 

homem não vai olhar pra uma mulher? 1249 

((incompreensível))quer dizer o homem não vai 1250 
olhar pra uma mulher por causa do senhor? 1251 

((incompreensível))...] 1252 
César [Qual é a mulher que vai querer andar relaxada?] 1253 

 [((incompreensível)) do tamanho da saia.] 1254 

 [((conversas sobrepostas))] 1255 
Silvia [Oh, ((incompreensível)), curto é isso aqui oh .] 1256 

Vicente [Não. Existe], existe o seguinte ((incompreensível)) 1257 

tem gente que olha e a mulher tá bonita “oh minha 1258 
mulher tá bonita hoje” entendeu? Aí é uma coisa, 1259 

mas olhá com más intenções já é outra coisa...  Eu 1260 
tô falando em boas intenções, tendesse? Então ela 1261 

tá, ela tá praperada, bonita enquanto o cara tá na 1262 

frente dela, dali pra lá ela tá pro::... [pras pessoas 1263 
de... ((incompreensível)) por ela.] ((conversas 1264 

sobrepostas)) 1265 
Arthur. [Mas se dando o respeito.] 1266 

Vicente Não... tô falando... acabei de falar agora aqui. 1267 

Arthur. Se dando o respeito. 1268 
 ((conversas sobrepostas)) 1269 

César Ser humano é isso, mesma coisa que o homem faz a 1270 

barba faz isso e tá... por quê? porque perante a 1271 
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sociedade vai aparecer... o:: “o cara aí o relaxadão , 1272 

não sei o que...”  1273 

 ((conversas sobrepostas)) 1274 
César Não é só pra mulher dele, [a mulher dele...] 1275 

Arthur [Mas se tu vai sair] com tua esposa numa festa ela 1276 

vai se arrumar toda, vai se arrumar pros outros? 1277 
Não, ela tá do teu [lado... ] 1278 

Vicente [Não, não... aí...] 1279 
 ((conversas sobrepostas)) 1280 

Vicente Por isso que::: tô dizendo, a partir do momento que 1281 

ela saí fora... longe do marido, for pro trabalho, pra 1282 
outro lugar, ela tá com a sociedade, pra as pessoas 1283 

olharem como é que tá o dia dela... ela tá bonita 1284 

hoje, [entendeu?] 1285 
Arthur [Há controvérsias.] 1286 

Alexandre [((incompreensível)) se o homem percebe... 1287 
((incompreensível)) se a gente observa ela 1288 

((incompreensível)) fica feliz ((incompreensível)), 1289 

né?] 1290 
Vicente [Você já imaginô oh, chegar na tua... chegar e “Pô 1291 

eu vi tua mulher toda suja... toda mal::: mal... o 1292 
cabelo mal arrumado...  agora se eu chegar e:::...] 1293 

 ((conversas sobrepostas)) 1294 

Ilma Gente, vamos ouvir, vamos ouvir, [a opinião de 1295 
cada um gente,(( incompreensível))] 1296 

Vicente [agora se eu chegar e::: passou...] tu::: passa com a 1297 

tua esposa perto de mim, tendesse? Ah eu não vou 1298 
chegar e dizer pra ti não “óh, tua mulher tá bonita”, 1299 

tendesse? Já tu vai se tocá que tu tais com uma 1300 
mulher bonita ao teu lado, tendeu? Tu vai se sentir 1301 

feliz, não vai te sentir feliz ? 1302 

Alcides Vai se sentir bem, né? 1303 
Vicente [Vai se sentir bem perante a sociedade.] 1304 

Ilma [Vocês querem falar alguma coisa?] ((para Marcos e 1305 
Maicon)) Não? Vocês querem comentar alguma 1306 

coisa? Não? Tá tranquilo? Acho que a gente pode 1307 

começar com essa fala a gente passa 1308 
[((incompreensível)).] 1309 

Silvia [Não eu acho que a gente já já...] 1310 
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Ilma A gente pode fazer até algumas observações aqui, 1311 

né? Importantes... Queres começar com algum, 1312 

Silvia, que tu percebeu? 1313 
Silvia Eu tenho várias, mas hoje tu pode começar... ((riso)) 1314 

Ilma Tá, vou começar aí dessa:: da mulher demorar, né? 1315 

Do::: horário, a gente vai começar a falar do 1316 
horário, por que que a mulher é teimosa com o 1317 

horário, né? Aí o que:: que o senhor falou, que o 1318 
homem pode sair a hora que quiser, mas na hora de 1319 

voltar a mulher fica controlando  horário, né? 1320 

Vicente I::sso. 1321 
Ilma Então vamo pensar, e isso é uma coisa do universo 1322 

feminino, vamos pensar que fosse ao contrário , a 1323 

mulher sai, vocês deixam ela sair a hora que ela 1324 
quiser, e ela volta depois do horário, ela volta no 1325 

horário que ela não costuma voltar. 1326 
Vicente Hãm... 1327 

Ilma Vocês vão aceitar? é:: vai ser tranquilo pra vocês ou 1328 

vocês  também vão fazer o mesmo questionamento 1329 
que as suas esposas... [“onde é que vocês 1330 

esta::vam?”] 1331 
Vicente [Eu pra mim vai ser... eu pra mim... eu pra mim vai 1332 

ser, eu pra mim seria:::] seria normal. 1333 

Ilma Seria normal [ela chegar:: ((incompreensível))] 1334 
Vicente [ela chegasse meia hora, uma hora] depois do 1335 

horário, pra mim seria normal ((incompreensível)) 1336 

saiu do trabalho, tem trânsito, tem tudo vários tipos 1337 
de u... de::: coisas pra, pra impedir de nós chegar no 1338 

horário certo em casa, tendesse? 1339 
Ilma Entendi. 1340 

Vicente  E o que que eu vou falar? Ela vai chegar em casa ela 1341 

vai dizer pra mim, “Oh, Vicente eu cheguei tarde 1342 
um pouquinho porque... aconteceu um motivo lá 1343 

que eu não cheguei no horário certo”. Eu vou 1344 
entender ela. 1345 

Ilma Certo. 1346 

Vicente Só que a mulher é cabeçu::da sobre isso... 1347 
Ilma [Uhum::] 1348 

Vicente [mulher] é cabeçuda por que eu sei, porque eu o::: 1349 

tenho experiência nisso. A mulher quando embirra 1350 
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pra dizer que tu não chegou, tu tava em outro lugar 1351 

depois de meia hora, ela embirra. 1352 

 ((conversas sobrepostas)) 1353 
Vicente Meia hora.... [>onde é que tu vai em meia hora?]< 1354 

Ilma [Mas será que... Aham...] Entendi... 1355 

Vicente Meia hora... >tu tá saindo do trabalho, meia hora tu 1356 
vai tomar banho, tu vai conseguir pentear o cabelo, 1357 

tu vai passar perfume, vai pegar ônibus, vai atrás de 1358 
outra mulher, vai lá pro motel e depois vai voltar 1359 

pra casa...< ((rindo)) Hãm? 1360 

Ilma Aham. 1361 
Vicente Em meia hora... Ela tem razão de, de, de, de cobrar 1362 

de meia hora de nós, [tendesse?] 1363 

Marcos [Éh:::] verdade. 1364 
Vicente Mas claro que é. 1365 

 ((conversas sobrepostas)) 1366 
Ilma E daí a gente vai pensar será que isso é uma coisa 1367 

do universo feminino, todas as mulheres são 1368 

[assim?] 1369 
Marcos [Não:::] 1370 

Ilma ou existe uma ou outra que é [assim?] 1371 
Marcos [Não], existe uma ou outra no meu pensamento 1372 

existe uma ou outra. 1373 

César [Ah eu não, não já posso falar isso. nem todas elas.] 1374 
Ilma [Então nem todo mundo concorda esse tipo de 1375 

atitude...] 1376 

Alcides  [((incompreensível))] 1377 
César [Ah eu já não posso falar isso.] 1378 

Marcos [porque não é todo mundo igual, 1379 
((incompreensível)) igual, né?] 1380 

Vanessa Vocês nunca conheceram nenhum homem que 1381 

[fosse também assim de cobrar?] 1382 
Maicon [°Acho que é mais de personalidade, não de 1383 

gênero.°]  1384 
Vanessa Nunca conheceram? Nenhum homem que cobrasse 1385 

[também o horário da mulher?] 1386 

Ilma [Ah... ótimo...] olha que importantíssimo, gente, 1387 
né?... 1388 

Marcos Eu conheci e conheço... é::: 1389 

Vanessa É? 1390 
Ilma Oh o que o Marcelo ((se referia ao Maicon)) falou. 1391 
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Vanessa É como é que é a relação assim, vocês acham 1392 

normal [ele cobrar isso?] 1393 

Marcos [<Perturbada>,] Perturbada. 1394 
Ilma [Perturbada como assim?] 1395 

Marcos [Brigam, entram num pau] que <meu Deus do céu>, 1396 

até saio (de perto)... 1397 
César A pior coisa que existe entre casal é 1398 

[((incompreensível)) insegurança .] 1399 
Marcos [a mulher fala “e onde cê tava?”] e já falava “tava 1400 

na zona”... [daí pá, entendeu?] 1401 

César [A primeira coisa pra levar o:::] descaso é isso aí. 1402 
Marcos [Desse jeito aí,] ((incompreensível))]  1403 

Silvia (Também) porque não há confiança. 1404 

Vanessa [Então não é algo que...] 1405 
César [É que não tem confiança, sabe? 1406 

((incompreensível)) não acredita que...] 1407 
Ilma [É o que eu ia dizer, aí não há confiança.] 1408 

Marcos [Aí não acredita, aí não acredita.] 1409 

Vanessa Então não é uma coisa do univer:: do universo 1410 
[feminino, né? ] 1411 

Ilma [I:::sso.] 1412 
Vanessa Tem homens que também cobram, né? 1413 

César  Cobram. 1414 

Marcos Co::bram. 1415 
Arthur  [E tem homem que...] 1416 

Vanessa  [É algo da relação,] de determinadas relações, né? 1417 

Arthur [Porque daí, eu acho que...] 1418 
Ilma [Exato.] 1419 

Arthur pro homem cobrá ele tem que respeitá... o horário... 1420 
aí sim ele tem o direito de, [de cobrar ] 1421 

Ilma [Entendi.] 1422 

Silvia E talvez teria ((incompreensível)) 1423 
Ilma [E vice-versa, né, também, a mulher também .] 1424 

Arthur É. Também, também. 1425 
Silvia De algumas ocasiões em que vocês tiveram 1426 

problemas...  1427 

Arthur >Tivemo a vida toda< 1428 
 ((risos)) 1429 

Silvia é, e aí de repente algum momento você deixou de ir 1430 

pra casa e aí aconteceu alguma coisa e aí isso 1431 
marcou de alguma forma [((incompreensível))] 1432 
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Edvan [É. Porque a mulher não esquece, né?] 1433 

Ilma O que que::: é. é::: O homem também não , né? 1434 

Mas... né? Se for pensar. 1435 
Silvia Mas se a gente for pensar, nessas imagens aqui, né? 1436 

E a gente::: a gente sempre separa o que é... do 1437 

universo feminino e o que é masculino. Mas se a 1438 
gente pensar que tudo isso... não precisaria ser 1439 

assim, é <construído> durante a nossa vida porque 1440 
quando a gente vê o car::: o carro lá, o menininho lá 1441 

quando começa a brincar qual o primeiro brinquedo 1442 

que ele ganha? É um carro. 1443 
César Ou uma boneca, né? Hoje em dia, né ? 1444 

Alcides ((risos)) 1445 

Silvia Mu:::ito [difícil ainda.] 1446 
Ilma [Mas tá começan:::do ainda, né?] ainda não é 1447 

assim... [É o ideal, mas não é.] 1448 
Silvia [Deveria, deveria ser também.] 1449 

Edvan É, ou é um carrinho ou é uma bola. 1450 

Silvia Então ele ganha [um carrinho, né?]  1451 
Ilma [Ou uma arma, não é?] 1452 

César Arma hoje em dia tá sendo proibido. [Tá 1453 
começando a ser proibido, né?] 1454 

Ilma [Homem não aprende desde pequeno já a ser 1455 

violento?] 1456 
Silvia Se o menino é estimulado desde que nasce a gostar 1457 

de carrinho, a gostar de brincar de guerrinha, e, será 1458 

que ele é assim porque:: tá na genética dele ou 1459 
porque ele aprendeu desde pequeno ? 1460 

César Aprendeu. 1461 
Silvia Enquanto que a menina tá ganhando a boneca pra 1462 

brincar, né, de cuidar, ela tá ganhando coisinhas pra 1463 

se enfeitar, ela tá vendo na TV que as mulheres... 1464 
que são mu:::ito bonitas, são as que são valorizadas, 1465 

não as que... envolve alguma habilidades... então 1466 
desde criança ela vai aprendendo que tem que se 1467 

sacrificar, ir pro salão de beleza, ficar horas pra 1468 

responder um padrão, né, que a sociedade cobra, é::: 1469 
que tem que ter uma bolsa, que tem que ter um 1470 

sapato, que tem... então desde pequeno, desde 1471 

criança, a gente aprende, culturalmente,  o que que é 1472 
o universo feminino, o que que é o masculino... e 1473 
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isso gera os conflitos, né, entre homens e mulheres, 1474 

porque são universos muito diferentes... e a gente 1475 

fica condicionado, eu tenho que, eu tenho que 1476 
representar aquele papel que me deram, então eu 1477 

sou mulher eu tenho que representar aquele papel, 1478 

tenho que gostar disso daqui... enquanto homens se 1479 
não responderem aquele padrão “nossa não é tão 1480 

homem assim”, né? “há algo errado com esse 1481 
homem”... e é essa diferença aqui ((aponta para a 1482 

faixa que divide os lados em masculino e feminino 1483 

no cartaz)) que tá o grande problema, porque são 1484 
pessoas que podem ter gostos diferentes daquilo que 1485 

foi imposto pra ele, né? O menino pode gostar 1486 

muito de ser um pai no futuro, de querer brincar de 1487 
boneca desde criança, só que tem algo estranho aí se 1488 

ele ganhar uma boneca e começar a brincar de 1489 
boneca, né? A gente ainda olha com estranheza... e:: 1490 

aí a gente cresce, tem filho e não sabe cuidar direito 1491 

assim, ou::: pelo menos acha que não sabe, né? Os 1492 
homens... em função de tudo isso né? Dessa história 1493 

toda, que é colocada na nossa cabeça, então quando 1494 
a gente pensa... olha como é::: é forte isso, quando a 1495 

gente pensa na mulher, a gente pensa na vaidade, 1496 

né? Primeiro lugar e que agora é pago um preço alto 1497 
porque mulher, que não tem problema de 1498 

autoestima, hoje em dia, às vezes é meio raro, né? 1499 

Porque é:... representar aquilo que a sociedade 1500 
coloca como padrão de beleza é quase que 1501 

impossível. E todas as mulheres correm... muitas 1502 
mulheres correm atrás disso e muitos homens 1503 

também correm atrás disso, né? Qual é a mulher que 1504 

representa esse padrão? É um padrão muito cruel. E 1505 
pro homem também é um padrão muito cruel, ele 1506 

tem que ser violento, tem que ser agressivo, tem 1507 
que:: ser poderoso, tem que::: é::: a questão ali do::: 1508 

Ilma Bem-sucedido, né? 1509 

Silvia Ser bem-sucedido, a::: não ter problema de saúde, o 1510 
homem não... não tem fragilidade nenhuma, ele é 1511 

forte, ele dá conta, então são maneiras muito [cruéis 1512 

e aqui tá] representado isso, né?  1513 



635 

 

Vicente [Ah... por::: por exemplo], domingo eu tava olhando  1514 

a janela do apartamento lá, olhando lá... que nem 1515 

tem o caso da guerra ali oh... tinha um menino ali 1516 
do, do lado do bloco, lá do lado, brincando com a 1517 

bola, e ele tava sozinho ali brincando com a 1518 

bola,entendesse? Mas eu olhei daqui a pouco olhei 1519 
lá do do do do prédio tinha uma carreida de piazada 1520 

cada um com um pau, feito arma assim, entendesse? 1521 
tudo feito doido, atravessaram a rua e foram lá pro 1522 

outro condomínio, procurando os caras pra matá e 1523 

coisa, né? Entendesse? Então ((incompreensível)) o 1524 
cara andá com a madeira pra matar o cara lá do 1525 

outro lado, né? Tipo guerra assim 1526 

((incompreensível)) 1527 
Edvan  [Éh::: os games, né?] 1528 

Vicente [Só::: simulação, só simulação,] simulação, e o 1529 
menino sozinho brincando com a bola ali... quer 1530 

dizer é uma atividade que ele fica ali brincando num 1531 

local certinho ali, sem perigo de atravessar a rua 1532 
nada , mas não, preferiram pegar as madeira e ir lá::: 1533 

((incompreensível)) o terreno... 1534 
Ilma [Mostrar o poder, né?] É isso mesmo. 1535 

Vicente [então:: eu observei esses negocinho aí.] Essa 1536 

diferença aí domingo... do::: do futebol e da::: dessa 1537 
diferença aí de guerra assim de briga assim. 1538 

Silvia E a gente pode se perguntar quantas vezes a gente 1539 

agiu, da forma como a gente acreditava, que queria 1540 
agir ou a gente agiu por pressão da sociedade, por 1541 

responder a um:: a um lugar que é determinado, né? 1542 
Muitas vezes até agressividade ou “pô, se eu não 1543 

fizer alguma coisa vão achar que eu não sou 1544 

homem”                                        1545 
Alcides [Éh::  °com certeza.°] 1546 

Vicente [Éh... isso aí tem muitos.] 1547 
Vanessa É ou se tomar uma decisão... 1548 

Vicente [Critica isso, critica isso.] 1549 

Vanessa que pareça ser fraqueza, né, como pareceu aqui, 1550 
alguém falou assim “ah, eu não posso:: [denunciar] 1551 

Ilma  [Denunciar, i::sso.] 1552 

Vanessa  ou fazer qualquer coisa porque é um sinal de que vai 1553 
atingir a minha macheza”, né, “vou, ou, não posso 1554 
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mostrar que eu fui afetado por uma mulher, não 1555 

posso ir na delegacia e dizer que ela tentou me 1556 

bater, alguma coisa... deixar de ser homem”... será 1557 
que homem tá tão vinculado a essa ideia de que ele 1558 

é aquele que::: bate, normal uma mulher reclamar 1559 

que apanhou do homem, normal aqui é comum, aí 1560 
se o homem reclamar seria sinal de fraqueza, de 1561 

mach... não é uma relação de iguais? Se é uma 1562 
relação de iguais , não há possibilidade dessa 1563 

relação, dos dois lados agirem de [modo::] 1564 

Arthur [Mas, mas aí eu:::] será que eu::: não:: perderia o 1565 
poderio em casa, o respeito ? 1566 

Silvia [Esse respeito tá baseado em quê?] 1567 

Vanessa [Será que esse: respeito... é conquistado] a partir 1568 
dessa:: dessa figura de que “eu sou forte, eu sou o:: 1569 

[macho”?] 1570 
Ilma [I::sso.] Exa::to. 1571 

Vanessa [macho, poder só... será que:::] 1572 

Arthur [é que eu aguento. Eu aguento...]  1573 
Ilma [Mas será que:::] 1574 

Arthur [aquela assim pode dá que:: vamo...] Eu penso 1575 
assim ... 1576 

Vanessa [Mas será que é macheza...] 1577 

Ilma [Aham:: daí a gente tem que:::] é bem isso, acho 1578 
que a gente vai ter que começar a pensar o que que 1579 

é, qual esse respeito que eu quero conquistar, em 1580 

casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar... que 1581 
respeito é esse? [De me impor? ((incompreensível))] 1582 

Vanessa [Essa é a única base?] é a violência será? 1583 
Ilma [Exa::to...] 1584 

Vanessa [pra ser homem?] É tá o tempo todo sendo 1585 

<ameaçado>, né? 1586 
Alcides [°Mas é que°...] 1587 

Ilma Qual é essa força, né? [O que é ser forte?] 1588 
Marcos [É que a mulher se cê (não aguenta)...] 1589 

Ilma É fisicamente forte ou é a força de aguentar todas 1590 

as::: de superar tudo? ... [o que que é a força?] 1591 
Vicente [Mas mudou muito, mudou muito, mudou muito 1592 

sobre isso aí.] 1593 

Arthur [((incompreensível)) é uma força psicológica ... de 1594 
aguentar::] 1595 
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Ilma Exato. O que eu é a força? O que que é o respeito? 1596 

A gente tem que começar  a se perguntar se as 1597 

verdades que a gente tem prontas... a mulher é isso, 1598 
o homem é aquilo, né? Será que, será que realmente 1599 

é isso ou a gente aprendeu isso durante <toda a 1600 

nossa vida> e hoje a gente reproduz de novo o que a 1601 
gente já ouviu, ouve há milhões de:: há milhares de 1602 

anos? [Desde lá o::: a:::] 1603 
César [Tá arraigado. O machismo tá arraigado.] [Isso é o 1604 

grande problema .] 1605 

Ilma [Aí a gente volta no machismo...] 1606 
 ((conversas sobrepostas)) 1607 

Arthur [Mas a mulher é o vaso, é vaso frágil .] 1608 

César [Na::o.] 1609 
Ilma [e o machismo não é só o homem, gente,[ não é só o 1610 

homem machista, o machismo [também está 1611 
impregnado nas mulheres.] 1612 

César [Isso que é o grande problema.] 1613 

 ((conversas sobrepostas)) 1614 
Silvia O Arthur colocou que a mulher é o sexo frágil... 1615 

Marcos. [É verdade.] 1616 
Silvia [a gente tem] os números bem, bem alarmantes de 1617 

suicídio de homens, os homens se suicidam muito 1618 

mais que [as mulheres ...] 1619 
César [Que mulheres, né?] 1620 

Silvia Então essa força física de repente ela tá encobrindo 1621 

uma fragilidade emocional  aí, ou ela tá causando 1622 
uma fragilidade emocional. 1623 

Ilma Exato... 1624 
Silvia Então é:: é:: essa força na verdade é um paradoxo, 1625 

né? Essa força na verdade ela... ela vem::: dizer:: 1626 

que “Bom, eu sou fisicamente mais forte, mas e 1627 
daí?” dessa relação de dois aí, muitos homens 1628 

sofrem e não conseguem e não conseguem nem, 1629 
manifestar esse sofrimento e acabam... [cometendo 1630 

suicídio.] 1631 

Arthur [Seria uma fantasia ?] 1632 
Edvan [Tem vergonha.] 1633 

Silvia No outro CREAS três homens ano passado 1634 

cometeram suicídio, que estavam, que foram 1635 
encaminhados pro grupo de homens, três homens 1636 
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cometeram suicídio por causa da separação... aqui 1637 

em ((nome da cidade )). 1638 

Edvan Meu vizinho se matou s... semana passada, né?  1639 
Ilma Olha só... então... 1640 

 [((conversas sobrepostas))] 1641 

Vanessa [Não pensar também que essa fragilidade é uma 1642 
coisa do homem, essa fragilidade pode ser da 1643 

mulher também...] 1644 
César [só pra dar um::: do:: machismo, quantos 1645 

casamentos que homem insiste em ter um filho 1646 

homem?] 1647 
Silvia [E ela é insuportável, né?] 1648 

César enquanto ele tem um filho homem ele:: ele não 1649 

para... 1650 
Ilma É e por que será? 1651 

César Por quê? Porque é machismo. 1652 
Ilma Por que ter mulher é sinal de fraqueza? O que que 1653 

será que a gente tá aprendendo e reproduzindo aí? 1654 

César Não... ele::: às vezes tem cinco seis filho mas se não 1655 
tiver filho homem  não para. 1656 

 ((conversas sobreposta)) 1657 
Ilma A mulher ela consegue::: ela consegue::: explorar 1658 

mais o lado sentimental dela  porque ela é educada, 1659 

ela é estimulada desde criança a falar, a mulher fala, 1660 
não é que a mulher fala mais que o homem... a 1661 

mulher é estimulada, aprende desde pequena, a falar 1662 

mais que o homem... e o homem... para o homem, o 1663 
homem é ensinado que isso é fraco, é fraqueza, 1664 

como que eu vou falar, eu tenha a força física eu 1665 
não preciso falar de algo que eu resolvo... com a 1666 

força, né? 1667 

Vanessa Ou mesmo chorar, né? Mostrar qualquer emoção... 1668 
Ilma [Exatamente.] 1669 

Vanessa [Quantas vezes] a gente ouve “engole, você é 1670 
homem, não pode chorar, não chora”? ((rindo)) 1671 

 ((conversas sobrepostas)) 1672 

Edvan [Éh.] 1673 
Vicente [Éh::] mas é. 1674 

Homem  [((incompreeensível))] 1675 

Ilma ((incompreensível)) não dá pra repensar isso? 1676 
Arthur Pro homem chorar ele tem que ir pro banheiro...  1677 
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 ((conversas sobrepostas)) 1678 

Silvia E às vezes a dor é tão insuportável que ele vai lá e 1679 

tira a própria vida, porque ele não deu conta de lidar 1680 
com aquilo... 1681 

Ilma [<Exatamente>.] 1682 

Silvia [porque não é estimulado...] é estimulado a brincar 1683 
de guerrinha, de resolver as coisas, né, de forma... 1684 

Edvan Mas é...  1685 
Vanessa E se isso é assim, de maneira tão geral com os 1686 

homens né, com as mulheres e com os homens, é::: 1687 

então, na verdade não é a re... não é a regra, a regra 1688 
tá errada então, a regra não deveria ser quem tem 1689 

que engolir o choro, né, porque se todos, de maneira 1690 

geral é muito recorrente essa história de que 1691 
choram, de que sofrem, de que têm todo esse 1692 

problema porque é humano, então por que que a 1693 
sociedade, a gente cria e impõe que tem que engolir, 1694 

tem que, tem que suportar? não tem que suportar, 1695 

tem que tentar é::: é::: é::: é lidar com isso de outras 1696 
formas, né, não engolindo e [sufocando... 1697 

conversando é uma delas.] 1698 
Arthur [Uma pergunta agora...] Por que que a mulher hora 1699 

tem mais poder de lidar com a separação do que o 1700 

homem? ] 1701 
Ilma É justamente por isso, mulher elabora, a mulher 1702 

procura ajuda, [mulher fala... a mulher fala com 1703 

outras pessoas...] 1704 
Arthur [Ou, ou, não é porque ela fica com a guarda dos 1705 

filhos], ela tem já aquela companhia, já o homem 1706 
não, fica mais solitário ? 1707 

Ilma É, mas, por exemplo... hoje em dia né, apesar de 1708 

que, infelizmente, pende mais pro lado da mulher, 1709 
hoje em dia existe a guarda compartilhada então 1710 

assim, se o homem quiser ter a guarda dos filhos, 1711 
ele também pode ter, mas aí entra mui... no que até 1712 

no grupo de vocês colocou. Olha onde é que tá o 1713 

filho ((aponta para o cartaz)). Tá no universo 1714 
feminino. E por quê? O filho é dos dois por que que 1715 

filho tá no universo feminino? 1716 

Marcos [Pode compartilhar, né? Pra se ajudar ...] 1717 
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Ilma [Por que que a mulher tem que ficar com isso?] Né? 1718 

Entende? Porque os homens não brincam de 1719 

boneca... quando são, quando são pequenos, porque, 1720 
para os meninos isso é feio. Os pais ensinam “não, 1721 

ele não pode brincar de boneca”, daí como é que ele 1722 

vai crescer e cuidar do filho? Como é que esse filho 1723 
vai sair desse universo feminino e vir pra cá 1724 

((aponta para a parte ‘feminina’ do cartaz)) ou ficar 1725 
no meio, porque tem o universo dos dois ... 1726 

Arthur [Mas se a mulher tivesse...[ 1727 

Ilma [não tinha que existir essa separação, gente.] 1728 
Arthur se a mulher tivesse um consenso na cabeça, tendeu? 1729 

se separou não precisa ser inimigo... 1730 

Ilma Exa:::to.  1731 
Marcos [Aí sim...] 1732 

Ilma [Mulher e homem, né]. Não é uma coisa só de 1733 
mulher, o homem também é assim... 1734 

César [Homem também.] 1735 

Arthur [Não, não geralmente, não,] noventa por cento é a 1736 
mulher . 1737 

César [Não, não. Mostrou lá o cara ...]  1738 
Ilma [Será, seu Arthur?] Vamos pensar . Vamos elaborar. 1739 

 ((conversas sobrepostas)) 1740 

Silvia Os casos que vem pra cá, geralmente são do homem 1741 
que agiu de forma agressiva por não ter aceitado a 1742 

separação... 1743 

Vanessa É... a maioria. 1744 
Silvia Então, a maioria dos casos que chegam aqui é por 1745 

esse motivo...[então acho que:: é::] 1746 
Marcos [Silvia:::] 1747 

Silvia É:: é o contrário ali, o homem tem mais dificuldade 1748 

de:: aceitar que a mulher tenha outra vi:::, não é? 1749 
Que continue vivendo de outra forma assim assimm. 1750 

César É que ele não quer passar por corno, [é isso aí, tá?] 1751 
Arthur [Ah:: não. Não é isso .] 1752 

César Mostrou agora lá no Nordeste, o cara matou três 1753 

mulher lá... não matou? Matou três irmã ? 1754 
Vanessa Sim, sim, saiu no jornal . 1755 

César O cara não aceitou a separação então... 1756 

Ilma [Ah:: pois é.] 1757 
Vanessa [Na região oeste.] 1758 
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César O cara não quer passar que a mulher dele tem outro 1759 

cara. [Esse é o grande problema do homem.] 1760 

Alcides [Éh:::] 1761 
Marcos [Oh, mas assim ó...] 1762 

 [((Conversas sobrepostas))] 1763 

Silvia [Você ia falar alguma coisa?] Oh o seu Marcos quer 1764 
falar alguma coisa. 1765 

Ilma Vamos só ouvir o seu Marcos. 1766 
Marcos Mas assim, eu penso assim óh, que nem a minha 1767 

mulher nós... a minha ex , né, é tipo assim a gente 1768 

brigou Ah, tá bom, cada um pro seu canto, né? Foi 1769 
lá, nós entregamos, daí deu três dias, nós nem, 1770 

nenhum queria ver a cara do outro, daí “oh, fiz um 1771 

café, vem aqui... eu fiz almoço” a amizade ia indo 1772 
bem, já tava começando a se encaixar as coisa, aí 1773 

pintou uma pessoa...  tu sabe quem é a pessoa 1774 
((olhando para outro participante))... foi lá e... “pá, 1775 

pá, pá  levou pra balada e pá, pá, pá... pá, pá, pá...” 1776 

[entendeu?] 1777 
Arthur [Mas tem] mulhé que não pensa isso.[ Ela separa do 1778 

homem e ela acha que isso é bonito. ] 1779 
Vanessa [Mas de repente será que] essa reaproximação dela 1780 

não, não deu a entender que talvez voltariam, daí ela 1781 

entendeu, como tava voltando com ela teve uma 1782 
outra, um outro, [um outro relacionamento... é 1783 

isso?] 1784 

Marcos [Eu não sei, eu não sei,] daí piorou pra mim a 1785 
situação entendeu... piorou pra mim a situação. Aí:: 1786 

tipo assim eu tinha uma °esperancinha° que nós ia... 1787 
volta né... 1788 

Vanessa  Ah:: sim. 1789 

Marcos Na minha cabeça... aí... agora ((incompreensível)) 1790 
mas daí foi pra outro lado, outras companhia... daí 1791 

((incompreensível)) 1792 
Vanessa Ah sim. Ah, nesse caso o senhor teve essa ideia de 1793 

que essa proximidade, mesmo depois de separados, 1794 

na amizade, poderia criar um... 1795 
Marcos [Sim... se encaixá tudo de volta, né?] 1796 

Vanessa [um vínculo e retornar,] mas pra ela foi só uma 1797 

amizade, né, porque ela tem outras companhias, 1798 
entendeu? 1799 
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Marcos Mas não foi só amizade, porque assim, hãm... a 1800 

gente já dormia na mesma cama, já tava... 1801 

[entendeu? ] 1802 
Ilma [Sim, sim... ] 1803 

Vanessa Deu a entender que seria um retorno, né? 1804 

Marcos Na cabeça dela... só que daí como ela tava 1805 
pensando, com o pé atrás assim, voltando... a outra  1806 

chegou ((risos)) bá, bá, bá  e já levou pra outro 1807 
lugar, entendeu? Então assim, tipo assim, é uma 1808 

coisa assim que nem vale a pena mais... cada um... 1809 

como se diz...na, na, no seu quadrado e deu, né? Pôr 1810 
na cabeça que::: 1811 

Silvia Mas podem se respeitar, né, seu Marcos? 1812 

Vanessa [Isso, sem ser inimigo, né?] 1813 
Marcos [Não, isso pra mim é certeza,] isso aí... jamais. Isso 1814 

aí “bom dia”, “oi”, “boa tarde” pá, pá, conversamo 1815 
normal. Temos uma filha, né? Ela é mãe, eu sou pai. 1816 

Boa, né? 1817 

Arthur Quando os dois entram num consenso desse, meu, é 1818 
uma beleza...  1819 

Silvia É:: exatamente. 1820 
Arthur [Meu... o mundo é outro.] 1821 

Marcos [Não tem cara,] óh eu levo a menina no trabalho eu 1822 

que busco tipo assim, não tem problema nenhum, 1823 
briga nenhuma, cada um no seu cantinho e deu... 1824 

né? 1825 

Arthur [E é difícil caso assim.] 1826 
Marcos [Pra quê ficar brigando?] Não tem por que, não 1827 

existe por que... 1828 
Alexandre Todos deveriam agir assim, né? 1829 

Marcos Sim::: [sim.] 1830 

Arthur [Se todo], se toda ex-mulher agisse assim , [meu 1831 
Deus...] 1832 

Silvia [Vamos seguir então], agora? 1833 
Ilma O outro grupo... ((Silvia e Ilma seguram o cartaz 1834 

desse segundo grupo de modo que todos conseguem 1835 

vê-lo)) 1836 
Silvia Vocês [querem::: explicar ?] 1837 

Marcos [Se pronunciem vocês aí.] ((risos)) 1838 

Ilma Aproveitem, aproveitem... 1839 
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Vanessa Talvez a dificuldade, né, que o Maicon achou de 1840 

achar um [representante de:::] 1841 

Ilma [Exato, né?] Maicon, você achou dificuldade. 1842 
Queres falar da dificuldade? 1843 

 ((conversas sobrepostas)) 1844 

Marcos Só me explica por que você colocou o carrinho lá 1845 
das mulheres... 1846 

Maicon [Qual carrinho?] 1847 
Marcos [Fez sacanagem com aquele carro.] 1848 

Maicon Não. Eu não coloquei carro. 1849 

Marcos Quem é que cortou aquele ali? 1850 
Ilma Esse aqui? 1851 

Marcos É...  1852 

Ilma Ah o carro pequenininho smart lá? 1853 
Marcos É. [Quem é que colocou  esse carro ali?] 1854 

 [((conversas sobrepostas))] 1855 
César [Coloquei ali jogador de futebol, que mais só tem 1856 

homem.] 1857 

Maicon [Não o que eu coloquei foi ali óh... o papa.] 1858 
César Pelé... foi o Vanderlei Luxemburgo de técnico, o 1859 

técnico de futebol, mulher quase... é muito raro... 1860 
Ilma Aham, certo... 1861 

César Médico::: plástico nunca, [não vi uma mulher... Dr. 1862 

Ray] 1863 
Ilma [Cirurgião plástic...] 1864 

César Eu nunca vi uma médica plástica até hoje, tá? 1865 

Ilma Cer::to.  1866 
César Tá? O resto eu não sei.  1867 

 [Aí vocês colocaram o bebê.] 1868 
Vanessa [E é interessante que as pacientes deles], os 1869 

pacientes a maioria é mulher... [mas os médico é 1870 

homem.((rindo))] 1871 
César [Mas é, claro.] 1872 

Marcos [Pior que é.] 1873 
Ilma Daí o bebê vocês colocaram no universo masculino, 1874 

vocês colocaram... não sei se era o bebê o objetivo 1875 

de vocês. 1876 
Vanessa [Ou a maternidade...] 1877 

Marcos [Porque o homem], eu penso assim que o homem 1878 

casa, a primeira coisa que ele quer é um filho assim 1879 
também, né ? 1880 
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Ilma Uhum... 1881 

Marcos A mulher também quer... mas o homem, né 1882 

((incompreensível)) 1883 
 ((conversas sobrepostas)) 1884 

Ilma É... eu já te... 1885 

Marcos a mulher né... quer ter uma mulher. [Ela prefere, 1886 
né?] 1887 

Ilma [Ah::: tá...] filho homem, entendi... entendi. 1888 
Marcos O homem já prefere um filho homem.  1889 

Ilma E::: daí tem isso aqui, né? ((aponta para a figura do 1890 

papa)) 1891 
Maicon Isso aí::... 1892 

Ilma [Da igreja...] 1893 

Maicon [só pra:: homem], não tem mulher. 1894 
Ilma Ah tá, porque pra ser papa da igreja católica só pode 1895 

ser homem... é um cargo de homem. 1896 
Maicon É. 1897 

Edvan  Isso é verdade... 1898 

Ilma Uhum... e no gênero feminino, vocês colocaram 1899 
também o bebê... 1900 

Edvan (Amamentando). 1901 
Maicon Maternidade, né? 1902 

Edvan  Isso aí não tem como o homem fazer, cara. ((risos)) 1903 

Ilma Ah tá... então esse seria um cargo... amamentar só 1904 
pra mulher... 1905 

Edvan É, isso é. 1906 

Silvia Aí tem aqui a::: os acessórios né, também... e aqui? 1907 
Maicon É::: batom geralmente é coisa de mulher, né? 1908 

Ilma Ah... batom, acessório, uhum. 1909 
 [Acessório...] 1910 

Vanessa [E aquele carro] lá embaixo ? 1911 

Ilma  O carro... é, o smart. 1912 
Alexandre Aquele carro lá... 1913 

Ilma Qual é a...? 1914 
Alexandre Até hoje todos os carrinho que eu vi desse tipo aí 1915 

era a mulher que tava dirigindo... 1916 

César [É porque é carro pequeno, mini...] 1917 
Alexandre [É... é que elas gostam], entende? E a maioria era 1918 

loira ainda.  1919 

Ilma Ham::  1920 
 ((risos)) 1921 
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Edvan [É mais fácil pra estacionar...]  1922 

Alexandre [É. a maioria das guria loira] ainda.((risos)) 1923 

Ilma Óh as verdades prontas aí óh. “É mais fácil pra 1924 
estacionar”. 1925 

Maicon Mas é, a mulher tem essa dificuldade de::: noção de 1926 

distância assim né? Eu vejo... 1927 
Ilma Por que será? 1928 

Maicon [Não sei...] 1929 
Silvia [Será que é porque] ela não ganhou carrinho desde 1930 

que nasceu? 1931 

Maicon É, mas aí quando tem um carro desse elas 1932 
conseguem estacionar mais fácil, né, elas passam... 1933 

Ilma Aham... 1934 

Maicon aprende nesse aí, a minha irmã por exemplo agora 1935 
tem um carro grande e ela domina mais...  1936 

 ((conversas sobrepostas)) 1937 
Ilma E assim... 1938 

Vanessa Não, então tem tem a ver com a prática então... 1939 

Maicon [É... a prática.] 1940 
Vanessa [Ah... isso é importante, né?] 1941 

 ((conversas sobrepostas)) 1942 
Vanessa [Não é uma questão de ela ser mulher...] 1943 

Maicon [no começo ela não consegue...] ela não tem noção 1944 

[da distância...] 1945 
Vanessa [É da prática...] 1946 

Ilma Ah... tá. 1947 

Maicon O homem já tem mais essa... não sei se é por 1948 
causa... 1949 

Vanessa Porque talvez ele já tá inserido nisso há mais tempo, 1950 
né? 1951 

Maicon [Porque...] 1952 

Marcos [Mas não é todas.] 1953 
Vanessa Às vezes, o moleque não tem idade pra ter carteira e 1954 

o pai [dá o carro pro filho, ensina... ele já tá::: 1955 
observando...] 1956 

Maicon [É quando o carro... o cara sai de casa com o pai...]  1957 

Ilma [O homem também joga o carro assim... o pai 1958 
ensina...] 1959 

Maicon o pai ensina] e a menina não , né? 1960 

Silvia O homem é mais estimulado e por isso a habilidade 1961 
dele ((incompreensível)) que a da mulher.  Assim 1962 
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como a mulher é acostuma a outras coisas que o 1963 

homem tem... acaba tendo mais dificuldade depois, 1964 

só tem a ver com estimulo, né, porque o cérebro é o 1965 
mesmo, a capacidade é a mesma... 1966 

Vicente  Ali sobre a j... sobre a jóia ali, não sobre mulher, 1967 

mas:: °só um pouquinho°... sobre a jóia ali... 1968 
Silvia Sim. 1969 

Vicente Antigamente a mulher não era tanto exigente nas 1970 
jóia e ((incompreensível)). Antigamente se 1971 

comprava um, se comprava um par de sapato pra ela 1972 

um:::... uma:: uma camiseta e uma calça, uma 1973 
bermudinha, antigamente essa calça comprida que a 1974 

gente usava, oh, ela ficava feliz que agradecia o ano 1975 

todo... 1976 
Vanessa Uhum... 1977 

Vicente Hoje em dia não, ela já nem quer que tu compre 1978 
((risos)) 1979 

Ilma Sim... ela quer escolher. 1980 

Vicente Ela quer que tu vá, que dê o dinheiro pra ela e ela 1981 
vai lá escolher e vai comprar do jeito dela ...  1982 

Ilma Aham... 1983 
Vicente [É sobre jóia... e sobre:::] 1984 

Ilma [É será que a escolha...] 1985 

Vicente [Sobre...] 1986 
Alexandre  [°mas nisso elas tão certa.°] 1987 

Ilma É... não é...  1988 

Vicente Só tô dizendo, só tô:::... 1989 
Ilma [Hoje não tem...] 1990 

Vicente [Tô comparando a:::] o que tá::: fluindo, a mulher... 1991 
é esse fato aí, tendesse? 1992 

Ilma Sim... sim... aí tá, [será que a pressão não é muito 1993 

maior hoje? Tem muita revista... muita TV... tem 1994 
rede social...] 1995 

Edvan [Mas é que hoje em dia a mulher... a mulher 1996 
trabalha... ela compra, né... ] 1997 

Vicente [Isso... pode ser.] 1998 

 ((conversas sobrepostas)) 1999 
Ilma mostrando o tempo inteiro que a mulher tem que 2000 

ser... 2001 

Silvia A moda muda o tempo todo, né?  2002 
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Ilma Exatamente. Por que assim óh, a proposta da gente 2003 

dess.. a proposta é:: é provocar uma provocação... 2004 

provocar uma provocação ((risos)) fazer uma 2005 
provocação, fazer uma reflexão... isso aqui, não 2006 

existe certo e errado, não quer dizer que vocês 2007 

erraram ou acertaram nisso... na verdade eu queria 2008 
só ouvir a tua opinião ((se dirige a Maicon)) sobre... 2009 

tinha comentado que pra ti foi difícil  achar... algo 2010 
eu queria saber por que que tu, tu, pensou, por que 2011 

pra ti  foi tão [difícil achar algo:: >de cada 2012 

universo<?] 2013 
Maicon [Não, porque:::] a capacidade tanto o homem quanto 2014 

a mulher tem de fazer, claro que... eu <eu vejo 2015 

diferença entre homem e mulher>, principalmente 2016 
fisicamente,né, o homem é bem mais forte, se for 2017 

pra fazer um serviço pesado, o homem vai ter mais 2018 
facilidade, claro. Eu acho que tem, não sei se é 2019 

pelo... ensinamento, pela educação, que tem coisas 2020 

que realmente a mulher tem mais facilidade, mas 2021 
agora voc... não sei se é pela educação ou porque o 2022 

físico, da mulher é mais fácil mesmo... 2023 
Marcos [((incompreensível))] 2024 

 [((conversas sobrepostas))] 2025 

César [Sabe, sabe], sabe que o homem é mais medroso, 2026 
mais covarde do que a mulher. E o cientista 2027 

americano ... que a mulher pode ter uma gravidez 2028 

fora do útero, tá? O cientista americano provou que 2029 
se o homem quisesse ter filho pode ter... 2030 

Ilma Uhum... 2031 
César tá? Só que não aparece [um corajoso até hoje  pra dá 2032 

((incompreensível))] 2033 

Marcos [Não fala isso homem...]((rindo)) 2034 
Alcides É... ai ai ai.((risos)) 2035 

César Cientista, cientista provaram que pode o homem 2036 
pode... 2037 

Maicon Ah, mas quanto é que o homem vai gastar? [Quanto 2038 

o homem vai gastar pra ter isso?] 2039 
Ilma [Tá, mas de novo...] 2040 

César Que ele faz útero, igual a mulher... tem mulher que 2041 

tem filho fora do útero... [((incompreensível))] 2042 
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Ilma [Mas de novo, né, gente,] será que o homem é mais 2043 

coraj:: mais covarde [do que a mulher ou será que 2044 

ele aprende?] 2045 
César [Ah eu acho que é, o cara lá, o médico disse “não 2046 

apareceu ninguém até hoje”.] 2047 

Alcides Éh:: 2048 
Ilma Éh:: ou será que ele aprende isso não isso é função 2049 

da mulher de ser mãe, ”por que que eu vou passar 2050 
por essa dor?”, né? Será que é isso? Será que não é 2051 

um aprendizado também? Acho que é isso que é 2052 

importante a gente pensar assim... essas verdades 2053 
que a gente fala... [vamos parar pra pensar.] 2054 

Arthur [Coloca:: coloca] o homem trabalhar de diarista pra  2055 

vê... não vai dar conta.  2056 
César  Não. 2057 

Ilma Será que não dá conta, seu [Arthur?] 2058 
Arthur [Não:::] 2059 

 ((conversas sobrepostas)) 2060 

Alexandre [Dá:: sim .] 2061 
César [Tem:: tem gente que dá.] 2062 

Ilma [Será?] 2063 
 ((conversas sobrepostas)) 2064 

Arthur Lavá, passá, cozinhá...? 2065 

Alcides [Pode apanhá no cameço, mas depois...] 2066 
Ilma [Seu Arthur, vou fazer uma provocação pro senhor], 2067 

vou fazer uma provocação pro senhor, então o 2068 

senhor tá me dizendo que o homem não tem a 2069 
capacidade de ser diarista? 2070 

Arthur Eu acho que não. 2071 
Ilma (pr)o senhor o homem é só isso? [Ele não 2072 

consegue?] 2073 

Arthur [Não], não, ele se virar em casa é uma coisa agora 2074 
ele trabalhar pra fora de diarista ? 2075 

Ilma Mas não é a mesma [coisa?] 2076 
Arthur [Nã:::o], acho que não, né? 2077 

Silvia É, nós tínhamos um funcionário aqui que era 2078 

homem, trabalha na, pela ((nome da empresa)), e::: 2079 
ele dava conta. 2080 

César [Muito bem.] 2081 

Alexandre [Éh:::] 2082 
Silvia O que acontece, ela... 2083 
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Arthur [É a criação...] 2084 

Silvia [a menina também], desde pequena, tá lá ajudando a 2085 

mãe, enquanto o menino tá fazendo outras coisas, 2086 
né? [Coisas do universo masculino...] 2087 

Ilma [do universo masculino], jogando bola, jogando 2088 

videogame, brigando...] 2089 
Vanessa [Ou então a menina tá dentro de casa, secando a 2090 

louça...] o menino tá no quintal, mexendo no carro 2091 
do pai, fazendo coisas com o pai... 2092 

Arthur Uns ano atrás se tu visse uma mulher dirigindo um 2093 

caminhão ou um ônibus, eu achava um absurdo e 2094 
hoje é a coisa mais [normal...  ] 2095 

Ilma [Exatamente] 2096 

Vanessa Pois é, então [esses exemplos nos mostram o quanto 2097 
não tem mais isso:::] 2098 

Arthur [porque já veio... de uns vinte anos pra cá], mais ou 2099 
menos, já vem essa... 2100 

Marcos Tem mulher mecânico, né, de, de... automóvel...  2101 

Ilma I:::sso, ló::gio, sim.  2102 
Marcos Desce motor de carro, caixa de câmbio e 2103 

[coizarada...] 2104 
Arthur [>Até presidente, né, ((risos)) até 2105 

presidente.<]((risos)) 2106 

Ilma [Assim como tem homem que fica com a atividade 2107 
doméstica] e a mulher vai trabalhar. 2108 

Marcos Sim. Oh:: eu não tenho vergonha de falar, eu em 2109 

casa, eu faço tudo, eu não me importo. 2110 
César [Também faço tudo...] 2111 

Marcos [Eu faço, eu faço.] 2112 
Ilma Mas vergonha por que, né, gente?  Se todo mundo 2113 

mora naquela casa por que ter vegonha? 2114 

Arthur [Porque fazer pra ti é uma coisa .] 2115 
Alexandre [Eu faço. Eu passo até roupa] passo roupa social e 2116 

tudo, passo tudo, cara. 2117 
Maicon Eu sou negado a fazer coisa em casa. 2118 

Marcos Eu já faço... [já fazia antes, né. Eu faço.] 2119 

 ((conversas sobrepostas)) 2120 
Silvia [Como tem mulher que também é...] 2121 

Alexandre [É eu que gosto .] 2122 

Ilma [Isso... Exato.] 2123 
Maicon Oi? 2124 
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Ilma Como tem, por exemplo, Marce... Marcelo... 2125 

Maicon [Maicon.] 2126 

Silvia [Maicon.] 2127 
Ilma Maicon, desculpa, falou que é::: negado a fazer as 2128 

coisas da casa, mas tem mulher também que é 2129 

negada a fazer algumas coisas na casa, o importante 2130 
é a gente pensar que não é papel de um só... 2131 

Marcos [Sim, meu, e não vamos longe, né, eu já fazia isso 2132 
antes e continuo fazendo?] 2133 

Ilma [É o que a gente aprende que é, mas não é...] tem 2134 

muita mulher que não [gosta.] 2135 
Silvia [Agora,] quando o Maicon falou que tem 2136 

dificuldade de separar, é um ponto positivo , porque 2137 

a ideia é que a gente... não tenha essa separação tão 2138 
marcada, tão forte. Aí a gente possa abrir a mente, 2139 

principalmente pra quem é pa::i, aqui, de menina, de 2140 
menino, abrir um pouco a mente. Ele::: a gente não 2141 

precisa condicionar as crianças a seguir esse padrão, 2142 

né? Porque às vezes fica infeliz uma vida inteira... 2143 
Ilma Isso mesmo. 2144 

Silvia porque queria tá fazendo uma outra coisa que não é 2145 
muito socialmente aceita, vai questionar a 2146 

sexualidade e tal. Então é::: essa linha que a gente 2147 

não fez, ela não deve existir mesmo... a gente deve 2148 
poder ultrapassar isso daqui sem problema nenhum. 2149 

E, e, e não... temer que isso vai colocar à prova 2150 

nossa masculinidade, a nossa feminilidade, né? Por 2151 
que isso tudo é construído culturalmente, não é uma 2152 

coisa biológica, com exceção de algumas, alguns 2153 
[atributos físicos tal...] 2154 

Ilma [As características físicas, né?] 2155 

Silvia embora, se for comparar uma mulher lutadora de 2156 
boxe e um cara que passa o dia todo na frente do 2157 

computador, ela... né? ((riso)) Então são indivíduos 2158 
ali que::: [não necessariamente são só sexo, né?] 2159 

Ilma [É verdade...] 2160 

Marcos [Oh, Silvia?] Só:: uma pergunta, tipo assim, é:::  2161 
quando a gente tava junto, ano passado, é:: eu 2162 

implicava com ela porque ela deixava::: a::: a minha 2163 

filha, né? Não sei a deles ali, mas... assistir cenas 2164 
assim:: que não é própria pra::: [pra idade::] 2165 
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Silvia  [pra idade.] 2166 

Marcos De nove anos, né? Eu brigava com ela, ela brigava 2167 

comigo... Agora começou aquela o negócio de 2168 
“Amor e sexo”, né? Na Globo, passa cenas, passa 2169 

palavras, pra criança eu acho horrível assistir, né? 2170 

Eu falo, não adianta é... tipo assim óh é uma briga 2171 
por que não adianta. Então, o que que cês têm a me 2172 

dizer vocês ? 2173 
Silvia Então a condição educativa dos filhos deve ser um 2174 

acordo dos dois, né, pode sentar e::: colocar, né? 2175 

Edvan  [É::: da...] 2176 
Silvia [Porque] tu não gosta, tu acha inadequado. 2177 

Edvan Aí não tem nada a ver [se:: é] menino ou menina, 2178 

né? 2179 
Silvia [É...]  2180 

Edvan  tem a ver com a [idade, né?] 2181 
Arthur  [Antigamente, antigamente não tinha...] 2182 

Silvia  [É: a idade.] 2183 

Marcos  [Não, pela idade, pela idade, né?] Aí por exemplo, 2184 
eu, eu jamais, não aceito, né... pelo amor de Deus, 2185 

“filha sai daqui” ou desliga n... [ou passa de canal 2186 
...] 2187 

Arthur [Antigamente] era assim, hoje eles falam isso no:: 2188 

no colégio... 2189 
Marcos Só que pras mulheres, né, não sei vocês, né, não tô 2190 

falando de vocês, mas pra elas é normal ... 2191 

Arthur [Porque eles já vem com is:::] 2192 
Marcos [tipo tu tá falando] “porra, mas o que que tem a ver 2193 

com isso” eu falo... “pelo amor de Deus, gente” 2194 
num... 2195 

Silvia Mas vocês dois tão em casa? Nesse momento? 2196 

Marcos Não, não, nós não::: 2197 
Ilma  [O senhor chega em casa...] 2198 

Marcos [Quando nós tava junto...] e eu pergunto pra menina 2199 
se ainda continua... [ela falou “às sim, às vezes 2200 

não”]. 2201 

Ilma [Ah::: entendi.] 2202 
Marcos Entendeu? Isso quer dizer que continua, entendesse? 2203 

Ilma Aham. 2204 

Marcos Só que daí tipo assim pensei “vou perguntar pra 2205 
mim ter uma... uma...” 2206 
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Vanesa E que idade que ela tem? Nove anos? 2207 

Marcos Nove... vai pra dez. 2208 

 ((conversas paralelas)) 2209 
Maicon Valores diferentes... 2210 

Ilma É, exatamente. 2211 

Marcos  Eu acho, eu acho pesado, né? 2212 
Ilma Tu tens um... uns valores e tua, e tua... esposa? Ex-2213 

companheira? ((Marcos assente com a cabeça)) E a 2214 
ex-companheira tem outros. É como a Silvia falou, 2215 

o ideal é que vocês... 2216 

Vanessa [Entrem num acordo...] 2217 
Ilma [Entrem em acordo], porque a filha é dos dois, não é 2218 

de um só... 2219 

Marcos É que eu tenho medo amanhã ou depois, né? 2220 
Entendeu... [cabecinha muda , né, cara.] 2221 

Vanessa [É, de qualquer forma,] em algum momento assim, 2222 
ah vai ter que conversas com a menina sobre 2223 

sexualidade, né? 2224 

Ilma Exato. [E isso vai chegar logo, né?] 2225 
Marcos [Eu não sei, a gente assim...] 2226 

Vanessa [embora a decisão de quando isso] vai ser e de como 2227 
vai ser, essa conversa, aí vocês tem que entrar num 2228 

acordo né? Se é assistindo um programa de 2229 

televisão, não é assistindo, se aquilo é bom, ou não, 2230 
vocês vão ter que decidir, né? 2231 

Ilma Éh:: 2232 

Vanessa É um acordo de vocês, né?... porque [em algum 2233 
momento isso também vai vir ((incompreensível))] 2234 

Arthur [A medida seria (cabou e ir domir, né?)] 2235 
Marcos [Pois é,mas agora me responde uma coisa...] 2236 

Ilma [É::: e é como falaram, né,] isso já tem [na escola... 2237 

na escola começa bem cedo já.] 2238 
Marcos [Os bichinho tão estudando...] eles falam, né, claro, 2239 

explica quando comentam... 2240 
 ((conversas sobrepostas)) 2241 

César ((incompreensível)) quanto mais cedo possível tem 2242 

que entrar porque se deixar pra depois 2243 
((incompreensível)) 2244 

Marcos Mas assim... tem coisas muito pesadas pra eles 2245 

assim, entendeu? ((incompreensível)) 2246 
César Quanto mais cedo deixar preparado melhor. 2247 
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Vanessa Éh:::  2248 

Ilma Ou deixar o diálogo aberto, né? 2249 

César  [É. Então.] 2250 
Vanessa  [Tudo depende como também, né?] 2251 

 [((conversas sobrepostas))] 2252 

Arthur  [Sem querer isso vai gerar um conflito, né? Vai 2253 
gerar um conflito.] 2254 

Marcos ((incompreensível)) as pessoas são diferentes, né? 2255 
((incompreensível)) eu já falo “não assiste...” 2256 

((incompreensível)) cabeça de cada um, né? 2257 

Vanessa Tem que entrar num acordo, né? 2258 
Marcos Né? Não é verdade? 2259 

Vanessa Entrar num acordo... os dois são pais... 2260 

Ilma  Isso mesmo... 2261 
 ((conversas sobrepostas)) 2262 

Silvia Então, gente, chegou nosso horário... a reflexão hoje 2263 
foi boa, né? Acho que dá pra pensar um pouco em 2264 

casa sobre isso. Dia quinze de::: março... 2265 

Marcos Dia quinze próximo? 2266 
Silvia Já... é. Na::: quarta-feira. Hãm? 2267 

Ilma Quinze ou dezesseis? É quinze, né? 2268 
Vicente Quinze... quinze. 2269 

Silvia Acho que é quinze né? 2270 

Vicente Quinze. 2271 
Marcos  Oh, eu vou tomar um cafezinho, pode? 2272 

Ilma  Pode claro, pode. 2273 

 ((conversas sobrepostas)) 2274 
Silvia Alguém não assinou, não, né? 2275 

 ((conversas sobrepostas)) ((os participantes se 2276 
movimentam, alguns se despedem, outros vão tomar 2277 

café enquanto continuam a conversar)) 2278 

 2279 
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ANEXO M - SESSÃO 08 
Duração: 100min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Ilma; 
Vicente; 
Álvaro; 
Alcides; 
César; 
Edvan; 

Vanessa; 
Marcos; 

Ivan; 
Anderson; 

Silvia; 
Roberto; 

Rita (secretária). 
 
Contextualização: entro na recepção do CREAS, onde estão a secretária 
Rita, Vicente, Álvaro, Ivan e Marcos aguardando o início do grupo. 
Coversamos por alguns momentos. Em seguida eu vou à cozinha 
cumprimentar os funcionários e seguimos, eu e Roberto, para a sala do 
grupo, levando o café. Silvia já estava na sala. 
 
 
Roberto Gente, aqui tem um::: pastelão... e uma cuca de:::... 1 

farofa.  2 

Marcos Faltou só ter::: 3 
Vanessa Tem salgado e doce óh. Tá::: 4 

Marcos Só faltou ter ((incompreensível)) 5 

Álvaro ((risos)) 6 
Marcos Tem salgado e doce. 7 

Roberto Não, pior que esse pastelão ali... o::... olha o cheiro 8 
tá muito bom, eu ainda não provei, mas 9 

((incompreensível)) tá muito bom. 10 

Vicente Bota um espeto corrido ((rindo)) 11 
 ((barulho de pratos e copos)) 12 

Vanessa Espeto corrido. ((rindo)) 13 

Vicente Não... tu não é fraco, né o::: 14 
Roberto Éh. 15 
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Vicente Hãm? Oh, por falá nisso se for, a gente podia fazer 16 

um lá no shopping lá, né? 17 

Roberto É, podia fazer uma sessão de cine:ma, né? 18 
Vicente Oh:: tá na hora, né? 19 

Vanessa ((incompreensível)) sabe quem é? 20 

Vicente É, numa associação aí e fazer umas festinhas aí. 21 
Roberto Sim, numa Bocha, né, Vicente? 22 

Vicente Sim, fazer um ((incompreensível)) naquela vez nós 23 
fizemo lá, né? 24 

Vanessa Já venho aí ((sai da sala)) 25 

Vicente Três vez por ano nós fizemos, né?  26 
 ((conversas sobrepostas)) 27 

Marcos ((fala em tom muito baixo)) Eu.... eu tenho que 28 

participar de seis seis palestras , seis, encontros,né? 29 
daí ((incompreensível)) só que nesse mês, na 30 

semana, é::: fim de semana, eu quebrei minha 31 
clavícula, aí, eu tô sozinho aqui, 32 

((incompreensível)) daí ((incompreensível)) daqui 33 

dois mês... eu vou pra casa da minha mãe, pro 34 
Paraná passar uns dias lá pra mim ficar melhor, né? 35 

Roberto Mas daí tu vai ficar um mês lá? 36 
Marcos Pois é... eu tô pensando em ficar uns dias lá 37 

((incompreensível)). 38 

 ((Vanessa retorna à sala)) 39 
Vanessa Será que tem mais gente lá em cima? Todo mundo 40 

desceu já, né? [Que tava lá.] 41 

Ivan [A que tava lá...] 42 
Anderson2 [Da sala] acho que sim. 43 

Marcos ((incompreensível))quarta-feira da outra semana só. 44 
Roberto Não, não tem problema((incompreensível))...daí tu 45 

participa com nós depois ((incompreensível)) 46 

Marcos ((incompreensível)) 47 
Roberto ((incompreensível))sim:: não tem problema, mas já 48 

((incompreensível)) 49 
 ((conversas sobrepostas)) 50 

Alcides Eu ainda vim da((incompreensível))nem devia ter 51 

vindo. 52 
Vicente Ah sim desculpa, desculpa ((incompreensível)) 53 

Alcides ((incompreensível)) quando eu fui ver, veio um 54 

caminhão atrás assim e ((gesticula com as mãos 55 
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uma batida de automóvel)) oh mas... 56 

((incompreensível)) 57 

Vanessa Fechar lá trás? 58 
Roberto Gente::: eu vou então tomar um desse suquinho. 59 

Marcos Tem bastante (gente), né? ((para Vanessa)) 60 

Vanessa É eu não sei se vai chegar mais alguém. 61 
Marcos Tem bastante dinheiro aqui não tem? ((se referindo 62 

à bolsa da Vanessa que estava no banco próximo de 63 
Marcos)) 64 

Vanessa Ah::: Não, não, só cartão. 65 

Marcos Não, eu fui falar pra ele que eu quero ficar uns dias 66 
lá com a minha mãe ... meus parente lá no Paraná, aí 67 

talvez na próxima eu vou faltar, entendesse? 68 

Vanessa Ah:: mas acho daí é só vim um a mais, né? Porque 69 
daí eles fecham o número de encontros, né? 70 

Marcos É, eu ainda não tenho certeza assim, sabe, mas o 71 
certo... é acabar isso logo ... né? 72 

Vanessa Ah... sim.  Cumprir tudo, né? 73 

Marcos Só que eu me envolvi num acidente... ele vai 74 
demorar eu ((incompreensível)) 75 

Vanessa Mas acho que não tem problema, né? Aí depois é 76 
só::: fazer um a mais, né? 77 

Marcos É. 78 

 ((conversas sobrepostas)) 79 
Roberto Ela tem a guarda? ((conversa com outros 80 

participantes)) 81 

 ((conversas sobrepostas)) ((barulho de louça)) 82 
Marcos Já::: menina... ((chama Vanessa)) 83 

 ((Ilma entra na sala onde ocorre o grupo. Silvia 84 
entra em seguida também)) 85 

Ilma Boa tarde.  86 

Marcos Boa tar:::de ((para Silvia e Ilma)) É bom já assinar 87 
ali o meu ou depois assim? 88 

Vanessa Tanto faz, se quiser assinar a chamada, mas vai 89 
passar depois... a lista . 90 

Marcos Ah... 91 

Vanessa Né, Ilma? Acho que depois vai passar a lista de 92 
chamada, né? 93 

Ilma [Vai...] 94 

Silvia [Sim...] 95 
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Ilma É::... tá ali óh.. se quiser assinando, passando... pra 96 

assinar presença, tá? 97 

Marcos É bom, né, que daí não tem problema [de eu 98 
esquecer...] 99 

Vanessa [É, não esquece, né?] 100 

 ((Silvia, Roberto conversam entre si sobre a 101 
organização do grupo)) 102 

Silvia A gente mudou (de:: ideia). 103 
Roberto Tá. 104 

Silvia Acho que mudou ((incompreensível)) 105 

Ilma Passa só um tanto e:::  106 
Silvia Começa de onde a gente tava. 107 

Ilma ((incompreensível)) eu acho que é uns vinte e quatro 108 

((incompreensível)) 109 
 ((barulho do vídeo)) ((Silvia e Roberto estão 110 

preparando o vídeo que será assistido em instantes)) 111 
Vanessa Quer que tira?  ((se refere a sua bolsa que está no 112 

banco onde Marcos vai se sentar)) 113 

Marcos Pode deixar... pode deixar aí... Não::: jamais, 114 
tranquilo... deixa aí... de boa. É nóis, né? 115 

Vanessa Trocamos hoje... sentar aqui... ((fala para Ilma, se 116 
referindo ao fato de que hoje elas estão sentadas em 117 

lugares diferentes do que os de costume)) 118 

Ilma Ah::: tá... será que tem que pegar mais uma? ((se 119 
refere a cadeiras)) 120 

Vanessa Eu ia buscar, mas é aqui... não tem, tem uma mas 121 

também... daí eu peguei uma aqui que não sei se vai 122 
vir mais gente, né? 123 

Ilma Acho que é melhor pegar mais uma pra garantir. 124 
Vanessa Tem que saber onde ((incompreensível)) 125 

Ilma Então...  126 

 ((barulho de talheres)) 127 
 ((Silvia e Roberto estão mexendo no computador e 128 

testando o som do vídeo que será assistido)) 129 
Ivan Isso é pra escutar mesmo... vou ficar surdo. 130 

 ((conversas sobrepostas)) 131 

Roberto Dois, dois, quatro, seis... ((contando o número de 132 
participantes)) 133 

Álvaro Eu não assinei ainda. 134 

Ilma A gente vai passar aqui depois, não faz mal. 135 
 ((barulho de louça e cadeiras)) 136 
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Roberto ((incompreensível)) por um bom tempo. 137 

Silvia Não sei se tem nove ((incompreensível)) assinaram? 138 

Roberto Tem gente que tem que assinar ainda 139 
((incompreensível))  140 

Álvaro Quer me dar ((incompreensível)) me dar logo? 141 

((Roberto dá a lista de presença para Álvaro 142 
assinar)) 143 

Roberto Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá faltando uns 144 
dois ainda. 145 

Ilma Todos tão aqui? Aqui tem oito ((se referia à lista de 146 

presença)). 147 
Roberto Tem nove. 148 

Ilma Nove? [Dois, quatro... seis] ((contando os 149 

participantes)) 150 
Roberto [Dois, quatro...] Eu tinha contado nove antes. 151 

Ilma ((incompreensível)) [Contou a Vanessa?] ((risos)) 152 
Roberto [Seis, sete, oito.] Contei a Vanessa. 153 

Ilma Ah:: vamo botar a Vanessa... [hoje ela vai fazer o 154 

exercício ((rindo))] 155 
Roberto [Tá faltando só um mesmo...] 156 

Ilma Vamo dar exercícios pra Vanessa também ((rindo)) 157 
Roberto Nã::o a Vanessa nem carece... nem precisa tem um 158 

aqui óh((risos)) 159 

Ilma Acho que a Vanessa tem que fazer o exercício 160 
também... Eu fiz o exercício. 161 

Roberto A Vanessa nem carece... 162 

Marcos Tadinha, deixa ela participar também ((risos)) 163 
Vanessa Cê fez o exercício, Ilma? 164 

Ilma Eu fiz em casa... 165 
Vanessa Ah::: ((rindo)) 166 

Roberto Eu não fiz... eu não fiz... 167 

 ((conversas sobrepostas)) 168 
Ivan Tem que escrever? 169 

Ilma Escrever... hoje vocês vão escrever. 170 
Vicente Primeira palavra já... boa tarde. 171 

 ((conversas sobrepostas)) 172 

Roberto Tu consegue escrever ((para Marcos, que está com a 173 
clavícula e o braço esquerdo enfaixado)) 174 

Marcos Consigo...  175 

Roberto Consegue? 176 
Marcos Alguma coisa dá pra eu escrever. 177 
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Vanessa Ah:: por quê? Ele é canhoto? 178 

Marcos Nã::o. 179 

Vanessa Ah, então dá, né? 180 
Marcos Sim. 181 

Silvia Ah:::: faltou pra alguém? 182 

Ilma A folhinha de assinar pra ele assinar 183 
((incompreensível))...  184 

Álvaro Não, já assinei. 185 
Ilma já assinou? 186 

Vicente Sim. 187 

Ilma Quem não assinou a presença além do Vicente? 188 
Mais alguém? 189 

Roberto Acho que só o Vicente. 190 

Ilma Falta você? ((para Vicente)) 191 
Vicente Será? Será que o Vicente ((incompreensível))? 192 

Ilma Tem um negócio no dente ali, né? Não? 193 
Vicente ((incompreensível)) 194 

Ilma Tem um negócio no teu dente... ((para Vicente)) 195 

Roberto É o ((incompreensível)) da garrafa. 196 
Vicente Isso((incompreensível)) só pra::::... 197 

Ilma Aham... 198 
Vicente Tava esquecendo... ((incompreensível)) 199 

Vicente ((incompreensível)) 200 

Roberto ((incompreensível)) 201 
Ilma Dois, três, quatro, cinco ((contando as assinaturas)) 202 

Vicente Não mas essa aqui é dá:::   203 

Roberto Vamo lá... 204 
Silvia Essa aqui tá sobrando, né? 205 

Roberto ((incompreensível)) da prancheta ali. 206 
Vicente Eu tenho... ((conversas sobrepostas)) 207 

Ilma O quê? É dele? É dele ali. 208 

Roberto Ah tá. 209 
Álvaro Alguém mais falta assinar, pessoal?  210 

Silvia Todo mundo assinou ali? 211 
Marcos Eu assinei. 212 

Silvia Então tá. Tá::: grupo tá:: ficando grande de novo. 213 

Ilma É, né? Bom. 214 
Álvaro Nã::o. tá nada bom. Tá ruim a coisa ((risos))  215 

Ilma É que na [nossa:::] 216 

Silvia [na nossa...] na nossa lista tem um número bem 217 
grande então é bom que venham, né... 218 
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Álvaro Não... ((conversas sobrepostas)) 219 

Ilma Éh::: ótimo que venham... tem mais presença. 220 

Silvia Hoje a gente vai conversar um pouco... nem vou me 221 
apresentar acho que a gente já... ou rapidinho, né? 222 

Álvaro °Não° 223 

Ilma Já se conhece, né? 224 
Silvia O Álvaro já [já :::] 225 

Álvaro [Eu conheço] vocês, não sei se a galera me conhece, 226 
eu sou Álvaro Alberto Silva, popular Álvaro da 227 

onde que eu, trabalho. 228 

Ilma hum:: 229 
Álvaro Essa eu não conheço ((olhando para Ilma))  230 

Ilma Eu sou psicóloga, sou Ilma, [trabalho aqui com a 231 

Silvia, com o Roberto... desde:::...] 232 
Álvaro É que eu vim na época que trabalhava era [a 233 

Lidiane.] 234 
Ilma [A:: Elza.] 235 

Álvaro É, Elza e aquela outra menina, como é que é o nome 236 

que tava até fazendo vestibular lá... 237 
Ilma A Joana... 238 

Álvaro A Joana... 239 
Ilma É: a Joana... 240 

Álvaro Que essa ali [nova  ã::...] ((apontando para 241 

Vanessa)) 242 
Vanessa Que agora é::: Va[nessa.] 243 

Álvaro [Vanessa.] 244 

Vanessa [Aham.] 245 
Álvaro [É::: sossegado.] 246 

Ilma Sossegado? 247 
Álvaro °Lá° o Marcelo. 248 

Ilma Tá em casa então? 249 

Roberto Roberto. 250 
Ilma Marcelo? [((risos))] 251 

Álvaro [Roberto?] Mas aquele lá já é das antiga . 252 
Ilma Ah tá. Vamo lá então... 253 

Silvia Então... a gente hoje vai conversar sobre 254 

masculinidades, entrar um pouquinho  no:: no tema 255 
de:: machismo de feminismo, né, que há muito tabu 256 

sobre esses temas a:: há muitas falas contraditórias, 257 

e é difícil a gente diz::: as vezes compreender um 258 
pouco esses conceitos... a gente vai começar com 259 
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um::: é::: com um vídeo  pra depois conversar. 260 

É:::... essa prancheta com essa caneta é pra vocês 261 

é::: estarem bem atentos ao vídeo e anotar alguma 262 
coisa que chamou a atenção pra depois a gente 263 

conversar tá? Mesmo que você não fale depois, mas 264 

é importante que anote o que ou alguma dúvida que 265 
teve, ou algo que chamou a atenção, ou algo que se 266 

discorda, ou algo que você achou legal, concorda 267 
pra gente conversar depois, pra ajudar um pouco 268 

((incompreensível)) tá? São vinte e quatro minutos 269 

de, de vídeo, pra gente... vamo iniciar agora pra 270 
depois a gente conversar então... tá? 271 

Ilma Só uma questão, quem não quiser depois falar sobre 272 

o que escreveu é só não assinar e entrega pra gente, 273 
a gente faz a leitura e discute sobre isso, mas é 274 

importante que cada um anote, porque alguma coisa 275 
vai ter que vai chamar a atenção, ou que não vai, 276 

por exemplo “eu não entendi isso aqui, não acho 277 

que é isso”, mas o importante é que cada um faça 278 
uma anotaçãozinha, pelo menos uma. 279 

Silvia Até pra gente saber assim, né... a opinião de vocês a 280 
respeito do tema e::: e aonde ficaram dúvidas ou 281 

as::: ((incompreensível)) 282 

Ilma Isso. 283 
Silvia Aqui ninguém é obrigado a falar, né?  284 

Ilma É, isso mesmo. 285 

Silvia Tanto aqui já estão participando. 286 
 ((silêncio – 06 segundos)) 287 

Ilma °Vocês já testaram o som?° ((para Silvia e 288 
Roberto)) 289 

Silvia °Já.° 290 

 ((o vídeo inicia. Localização na gravação: 31”31’)) 291 
Ilma [Acho que tem que tirar::: a:: dali e sair da tela] 292 

Ivan [Ficou fácil de entender, né? É inglês((risos))] ficou 293 
facinho ((risos)) ((Ivan se refere ao início do vídeo 294 

com a fala de Malala legendada)) 295 

Roberto Tá bom o som? 296 
 ((os participantes fazem sinal de positivo)) 297 

 ((o vídeo termina. Localização na gravação: 56”04’ 298 

- Última fala do vídeo: “se eu olhá uma calça pra 299 
mim e ver uma roupa que seje a cara dele, eu...”)) 300 



663 

 

Silvia A gente passou a metade do documentário, né? 301 

Pegamos uns::: alguns trechos até volta, né? depois 302 

alguns [outros...] 303 
Ilma [Sim...] 304 

Silvia personagens, né? 305 

Ilma Uhum. 306 
Silvia É::: mas foi pra ter um... um pouco assim da...  da 307 

noção sobre esses... esses temas, né?  308 
 ((homens cochicham)) 309 

Silvia com relação a gênero, a machismo 310 

((incompreensível))Então conseguiram pegar 311 
alguma coisa? 312 

Ilma Conseguiram escrever? Alguém que ler::, alguém 313 

quer passar aqui, [deixar aqui pra gente lê::?] 314 
Ivan [Ah:: eu... eu escrevi é...]  315 

Marcos [(Deixa ele primeiro, escreveu bastante)] ((se 316 
referindo a Ivan)) 317 

Ivan eu escrevi é... que o passado às vezes se torna uma 318 

regra , né? Que foi no passado que começou isso 319 
daí... 320 

Ilma É isso aí. 321 
Ivan entende? Que::: eu por mim, penso lá de aí... tenho 322 

por mim que... não tô falando nem de de avó ou de 323 

avô, tô falando até antes deles... que isso daí virou... 324 
daí aqui embaixo eu já coloquei... seguindo esse 325 

raciocínio... que virou uma cultura, né? Porque isso 326 

daí que veio de:: desde::: lá dos avós e coisa e vem 327 
vindo, vem vindo... eles que ensinaram nós, 328 

entende, porque meu vô se você falasse assim 329 
“no::ssa” ((afinando a voz)) perto dele... era::: um 330 

tapa na boca... que pra ele era coisa de, de, de... de 331 

gay, né? 332 
Ilma Se falasse o quê? 333 

Ivan “No:::ssa, que coisa linda.” ((imitando voz 334 
feminina)), pra eles era [um tapa no ouvido.] 335 

 [((risos))] 336 

Ilma [Só de falar isso?] 337 
Ivan Não, é::: é sério. 338 

Ilma No::ssa. Até eu falei “nossa” agora ((risos)) 339 
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Ivan Não, é sério... Meu vô se ele pegasse alguma coisa 340 

assim, suspeita assim, já falava “esse moleque aí 341 

num vai dá certo, não é home, não ” 342 
Ilma Ah::: 343 

Ivan Entendeu agora? 344 

Ilma O senhor foi criado pelo seu avô? Seus avôs? 345 
Ivan Nã::o... fui criado hã:: é::: assim, eu:::... quando eu 346 

tinha meus doze, treze, quatorze anos, eu::: briguei 347 
com meu pai daí quem... daí... minha mãe deu eu 348 

pra minha vó daí ... 349 

Ilma Entendi.  350 
Ivan Daí, mas a gente via, a criação dele era essa, não 351 

[tem?] 352 

Ilma [Sim.] 353 
Ivan Do meu vô, do meu pai... 354 

Ilma [Aham:::] 355 
Ivan [Dos meus tio...] ah, se não jogasse bola ::: a::: não 356 

era homem, entende? 357 

Ilma Hãm::: 358 
Ivan Se você não aprendesse a dirigi com doze ano... não 359 

era homem também. 360 
Ilma Bebida também, bebida alcoólica também tinha que 361 

beber? 362 

Ivan Eu fui alcoólatra, eu fui, entende? 363 
Ilma [Mas o senhor (foi ensinado)?...] 364 

Ivan [Já faz dez ano que eu parei.] 365 

Ilma [É?] 366 
Roberto Mas quando era criança? 367 

Ilma Foi ensinado criança [que precisava beber?] 368 
Ivan [Não, não não] é quando era criança não.  369 

Ilma Hãm:: 370 

Ivan Eu comecei a beber... por::: livre e espontânea 371 
vontade... lógico, via ele toma cerveja em casa, via 372 

ele toma cerveja no bar... pra mim aquilo era coisa 373 
de homem, entende? Sentado no bar e tomando 374 

cerveja... mas aí quando tava em dezesseis, 375 

dezessete ano, eu sentava na mesa com meu vô e ia 376 
toma cerveja com ele... 377 

Ilma Ah, com dezesseis, né? 378 

Ivan É dezesseis, dezessete ano sentado na mesa eu 379 
tomava cerveja com ele? 380 
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Ilma Aham. 381 

Ivan Às vezes ia no Natal, passa todo mundo tomando, 382 

tomava junto... entende? Mas isso daí é como eu 383 
falei, é cultural, de::: lá em casa tinha um negócio... 384 

a minha profissão, hoje, foi:::: escolha do meu vô, 385 

entende? Eu fiz pro meu vô, porque meu vô era 386 
motorista de caminhão, meu pai foi motorista de 387 

caminhão, e eu e meus irmão tinha que ser motorista 388 
de caminhão. Ah, Deus me livre, meu irmão, um, 389 

um deles, hoje ele é pizzaiolo, é::: só que é dele 390 

mesmo a pizzaria,  né? 391 
Ilma Sim. 392 

Ivan Se na... na época meu vô desconfiasse, que iria 393 

amassar pão e coisa e coisa ah... >meu Deus do 394 
céu<, a encrenca tava pronta, entende? Que pra ele 395 

o homem é, homem tinha que trabalha no serviço 396 
dele, [era carcá le:::nha...] 397 

Silvia [Consegue perceber isso] também como uma forma 398 

de violência ? O sonho do teu irmão era... digamos, 399 
ser::... 400 

Ivan Padeiro. 401 
Silvia É, ele não podia fazer se::: [porque:::] 402 

Ivan [Nã::o...] não, não é que... <que nem eu acabei de 403 

falar>, é a primeira coisa que eu falei, era a regra, 404 
depois da regra virou cultura. 405 

Ilma É... isso aí. 406 

Ivan Entende? 407 
Ilma Aham... e o senhor percebe nessa fala como isso 408 

aprisionou vocês ? Como isso aprisionador que 409 
talvez o senhor não quisesse ser motorista de 410 

caminhão, e se o senhor quisesse fazer uma outra, 411 

uma outra atividade, exercer [outra atividade?] 412 
Ivan [Mas é por isso] que eu tô falando... 413 

Ilma [Foi cultural...] 414 
Ivan [Uma re::gra] e depois virou cultura. 415 

Ilma Exato... 416 

Ivan Pra mim é::: nossa, eu adoro dirigir, eu adoro, né, 417 
não vou falar que n::: hoje em dia eu não posso 418 

mais, tô encostado e tal... 419 

Ilma Sim, [sim.] 420 
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Ivan [Né?] mas eu::: pra mim, pegar um caminhão e ir 421 

daqui pra Belém, daqui pr::: cois... era::: a mesma 422 

coisa que pegar um fusca e ir ali do outro lado da 423 
rodovia, entende? 424 

Ilma Aham. 425 

Ivan Que era... pra nós aquilo era cultura... nós fomo 426 
criado no mato (que que é que nós fazia?) arrancava 427 

feijão, a minhas irmã lavava roupa e limpava a casa 428 
... eu, meu vô e meu pai, e::: nós quando 429 

descarregava os caminhão, pra leva pra, pra cidade 430 

pra vender as coisa... entendeu? Então às vezes é 431 
que nem eu falei... da regra se tornou uma [cultura.] 432 

Ilma [I:::sso.] 433 

Ivan A regra nossa o que que era? A mulher vai lavar e 434 
limpar lá em casa e o homem vai trazer o alimento 435 

pra dentro da casa... porque daí vem aquela questão 436 
da bíblia que nem que nós tava conversando aquela 437 

hora ali fora... “O homem comerá do fruto do teu 438 

rosto” Deus não falou lá na bíblia que a mulher ia 439 
sair e ia comer. 440 

Álvaro ((risos)) 441 
Ivan (a mulher tinha que pôr no prato) é verdade ou não 442 

é? 443 

Silvia Só vamos seguir aí as opiniões porque bastante 444 
gente escreveu, depois a gente pode voltar a 445 

conversar... 446 

 ((conversas sobrepostas)) 447 
Roberto Vamo fazer uma rodada então? 448 

Marcos ((incompreensível)) a cultura, né? E só. 449 
Ivan É, a única coisa também que eu coloquei aqui 450 

também foi o negócio do cuidado ali da criança ali. 451 

Ilma Aham:: 452 
Ivan Eu, quando meu filho, meu primeiro filho quando 453 

nasceu, eu fui conhecer, ele tinha vinte e cinco dia 454 
de nascido. Eu tava no ((nome de cidade a mais de 455 

três mil quilômetros)) quando ele nasceu. Então esse 456 

negócio que ele falou ali ((se refere à fala do vídeo)) 457 
de cinco dia de cuidar do filho, daí eu não tive. 458 

Quando eu cheguei, quando eu cheguei em ((nome 459 

da cidade onde morava)), eu morava eu ((nome da 460 
cidade)), quando eu cheguei o cara... só faltou 461 
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perguntar “quem é esse tio aí...” né, porque::... e o 462 

outro filho quando ele nasceu... esse já deu sorte, 463 

levou duas semana eu tava em casa... entende ? 464 
Ilma Uhum... 465 

Ivan Lógico que a mulher tirou a licença maternidade, 466 

essas coisa...  Daí... já que temos direito igual por 467 
que que o::: o::: governador os::: governa... os 468 

governantes, os deputado... por que que não faz... a 469 
mulher não tá pedindo igualdade? Por que que o 470 

homem não pode ser igual a mulhé ficar seis meses 471 

em casa, cuidando da criança ? 472 
Ilma Exatamente. Mas é o ideal. 473 

Silvia É:: em alguns países já tem isso, né? 474 

Ilma Isso... 475 
Silvia Na verdade é:: [eles podem escolher quem vai ficar, 476 

né?] 477 
Ivan [Ninguém vai virar as costas aí] e ficar fazendo 478 

filho a torto e a direita pra ficar em casa , né? 479 

((risos))  480 
Álvaro ((risos)) 481 

Ilma Espera-se que não, né? Porque o filho custa muito, 482 
seis meses em casa não quer dizer [nada.] 483 

Ivan [Não...] 484 

Ilma E o filho vai até... o resto da vida, né? 485 
Ivan É:: lógico. 486 

Ilma Espera-se que não se saia fazendo filho por aí 487 

porque:::... 488 
Silvia É, se for pra ficar em casa é pra cuidar do bebê é 489 

bem trabalhoso também, né? 490 
Ilma [Exatamente.] 491 

Ivan [É, mas aí tem...] 492 

Silvia Vai sentir falta do trabalho. 493 
Ilma Mas é o ideal, [seis meses cada um.] 494 

Ivan [Mas aí...] é que nem ele falou, quem culti... quem 495 
tá cultiva... não tô botando culpa nos governador  496 

não, mas quem cultiva esse negócio é nós mesmo.  497 

Roberto É que::: [a::...] 498 
Ivan [É nós] quem tá cultivando isso daí. 499 

Roberto A lei é legislação, né? As leis... 500 

Ivan Tá, mas quem que põe os cara pra fazer a lei lá, não 501 
é nóis? 502 
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Roberto É nós. [Quem faz...] 503 

Silvia [Elas não são feitas] por pessoas como a gente, né? 504 

Roberto É, quem faz a lei são homens, né, na verdade,né? 505 
Ilma I:::sso. 506 

Roberto Óh, vereador em ((nome da cidade)), quantas 507 

mulher tem? 508 
Ilma É:: 509 

Ivan Eu nunca vi. 510 
Roberto Nenhuma. 511 

Ilma Éh:: então... não é, a gente não... 512 

Roberto É, pra mim, é uma outra questão, né? 513 
Ilma [Aparece no vídeo, né?] 514 

César [(Aí é como eu perguntei)] As mulhé entre si, na 515 

verdade elas não se discriminam sozinho?  516 
Ilma Também. 517 

César Noventa por cento das mulhé não vota em mulhé... 518 
não votam. 519 

Ilma São machistas. 520 

César São machistas, são dis... [não sei se é inveja ou 521 
discriminação...] 522 

Silvia [A cultura machista ela influência tanto um quanto o 523 
outro], né?  524 

César Então elas tão pedindo uma coisa que elas própria 525 

entre si elas tem que resolver esse problema . Não é 526 
dizer que o homem é machista que não vota nela, 527 

ela não vota nelas mesmo. 528 

Ilma Na verdade os dois são. 529 
César É::: 530 

Ilma É o homem e a mulher que são machistas. 531 
César Eu garanto pra você que tem mais homem votando 532 

em mulhé do que mulhé em mulhé... 533 

Ivan Mas daí se pega, daí a mulher pra mim “em quem 534 
você votou?”, “votei na fulana de tal”...  se a fulana 535 

é meia, né? ((gesticula aparência bonita)) “ah:: se 536 
você votou nela por causa disso, disso e disso” 537 

Ilma É isso que eu ia [perguntar agora...] 538 

Ivan [É verdade ou não é?...] 539 
Ilma Você chegou [numa ótima, numa ótima...] 540 

Ivan [Pelo perdão da palavra] que eu vou falar pro 541 

senhores e pras senhoras que tão 542 
((incompreensível)) a mulhé for meia °gostosinha° 543 
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lá (cê vai) votá na mulher... “ah cê votou porque ela 544 

é... boa nisso, boa naquilo”, [por isso que cê votô 545 

nela ...] 546 
Ilma [Isso mesmo.] 547 

Ivan Se não cê não tinha votado nela. 548 

Mulher Era isso que eu ia perguntar, [mas vota na mulher 549 
por quê?] 550 

Ivan [Por que o ((incompreensível))julgar pelo corpo...] 551 
Ilma Por quê? Porque::... 552 

Ivan Não pelo [talento...] 553 

Ilma [I:::sso...] é pela aparência. Será que é a capacidade? 554 
Acho que não... 555 

Ivan [Não, porque a::: Dilma pelo amor de Deus...] onde 556 

bonita que ela é?... 557 
Ilma [Vamos ser honestos, né?] 558 

 ((risos)) 559 
Ilma É isso aí... 560 

Marcos Pessoal vota mais pela aparência da pessoa, né?  561 

Ivan Ah, mas se fosse pela aparência a Dilma não 562 
ganhava um voto lá... (pelo amor de Deus)((risos)) 563 

Silvia Mas ela não tava lá por aparência, né ? 564 
Ivan Hãm:: 565 

Silvia ((incompreensível)) influenciar. 566 

Marcos Foi influenciada. 567 
 ((conversas sobrepostas)) 568 

César Eu faço uma pergunta... por que que na::: pré-569 

escola... a gurizada quando começa, eles já (não) 570 
abordam o:: o machismo, essas coisas? Pra começá 571 

abordar desde pequenininho, tá . 572 
Ivan [Porque:::((incompreensível))] 573 

César [A gurizada,] a gurizada vem de casa, dizê que ele 574 

tem que ser macho, não custa dentro da escola eles 575 
querer mudar isso? Não tem um... não tem uma vez 576 

que ((incompreensível)) no jardim de [infância ou 577 
depois...] eles não abordam esse assunto. 578 

Silvia [Seu César,] não sei se o senhor acompanhou ano 579 

passado que teve uma discussão aqui, aqui em 580 
((nome da cidade)), bem grande, é::: a respeito do::: 581 

do currículo escolar em que eles queriam colocar 582 

essas questões de discussão do gê::nero, 583 
machis::mo, que que aconteceu? Vocês souberam?   584 



670 

 

Marcos Nã::o. 585 

César Nã::o. 586 

Silvia Um dos nossos vereadores, que na época era o 587 
presidente da Câmara, que hoje é nosso vice-588 

prefeito... 589 

César É... 590 
Silvia Ele::: vamo fala nome, né? 591 

César Foi contra? [Cortou?] 592 
Silvia [Vetou.] E a igreja apoiou de cortar, porque a igreja 593 

também é machista. 594 

César Machista, claro que é, a igreja é. 595 
Silvia Porque a igreja foi contra discutir essas questões... 596 

Roberto E aconteceu no Brasil inteiro isso, e assim... [nos 597 

currículos...] 598 
Silvia [E não foi aprovada...] 599 

Roberto Nos currículos não tem esse tema, não pode discutir 600 
isso dentro da escola. 601 

Ivan [Meu piá (temo cabelo comprido)...] 602 

 [((conversas sobrepostas))] 603 
Vanessa [Houve... houve... inclusive] houve inclusive uma 604 

caça à palavra “gênero” nos currículos, às vezes... 605 
Ilma [Exatamente.] 606 

Vanessa [”Gênero”], que era uma palavra que não tinha a ver 607 

com essa discussão de gênero, era gênero 608 
relacionado a outra coisa, foi tirada, não, [usa outra 609 

palavra..] 610 

Ilma [I:::sso.] 611 
Ivan Meu piá tem cabelo comprido, eu também t... tive 612 

com cabelo comprido, tal, cortei por caus... fiz 613 
concurso público, passei, daí pra mim começar a 614 

trabalhar eu pensei “ah, tem que trabalhar de cabelo 615 

curto”... fui lá e cortei meu cabelo, eu tinha cabelo 616 
comprido também. 617 

Ilma Aham. 618 
Ivan Meu piá tem o c... meu piá tem o cabelo comprido... 619 

meu piá às vezes no colégio é chamado de:: de 620 

>gay< porque tem cabelo comprido . 621 
Silvia A escola ainda é um espaço bem:::... [difícil.] 622 

Ivan [Não, sério...] 623 

Silvia E, e há todo um::: um medo de se mudar isso, né? 624 
César Mas é...  625 
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Silvia De se perder [privilégios e tal, né?] 626 

César [Mas a grande parte] é... primeiramente é o homem 627 

mesmo e a religião atrás disso... que a::: que a:: 628 
que... a mídia, a mídia é o terceiro poder, mas eu 629 

ainda pra mim, a religião  é o, é o terceiro poder, 630 

porque [ela domina tudo...] 631 
Vanessa [É verdade.] 632 

César ela vai fazendo a cabeça, ela começa a fazer a 633 
cabeça do pessoal mais ignorante... e:: e o:: o 634 

pessoal mais ignorante é o quê? É o que tem mais 635 

filhos. Então é o que vai se propagando... é muito 636 
pouca gente que muda a cabeça. Eu graças a Deus 637 

consegui mudar, tá?  Na minha idade? Eu com 638 

sessenta e seis ano, devia ser quadrado, tá? Mas 639 
graças a Deus não sou, tá? 640 

Silvia Existem muitas formas de manipular [as pessoas, 641 
né?] 642 

César [Cla::ro.] 643 

Silvia E, e, e aí transformam tudo isso numa cultura como 644 
o::: Ivan falou, e aí a gente tem dificuldade de... sair 645 

disso, né, de ver outras coisas, ver além daquilo ali, 646 
né? 647 

Ilma Mais alguém quer ir comentando? Você falou... 648 

Maicon É. 649 
Ilma que fez parecido com ele, né? 650 

Maicon Sim. 651 

Ilma Tens alguma coisa que... concordou, não concordou, 652 
algo que::: 653 

Maicon ((incompreensível)) 654 
Ilma Algo que não entendeu, de repente, pensou “não, 655 

acho que não é bem isso, não”... algo que chamou a 656 

atenção [no vídeo?] 657 
Maicon [Eu falei] também sobre da diferença das mulheres, 658 

né? porque tem as mulher doces e as as mulher  não 659 
doces, né? 660 

Ilma Ah... porque “a mulher tem que ser delicada, doce” 661 

((se refere ao que foi dito no vídeo)), né?  662 
Maicon Sim, exatamente. 663 

Ilma Isso te chamou a atenção? 664 

Maicon Sim. 665 
Ilma Por quê? Porque tu concorda? Não concorda? 666 
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Maicon Sim, eu concordo. 667 

Ilma Concorda? 668 

Maicon É... Tipo é chato também:::... 669 
Ivan Mas também nós temo que chegar em casa ((risos)) 670 

((incompreensível)) também, né, cara? 671 

Ilma É, a gente tá falando [num geral né?] 672 
Maicon [É verdade...] 673 

Ilma (Não) uma ou outra, né? 674 
Maicon É::: 675 

Ilma Mas aí como é que tu falou? tu falou que concorda 676 

com ele? 677 
Maicon Tipo assim óh... acho que tu ser doce com uma 678 

mulher , a mulher não ser doce contigo, também é 679 

aí... isso é chato, né? 680 
Edvan °Éh.° 681 

Ilma Ah::: 682 
Ivan Isso eu ia falar agora também. 683 

Ilma [Fica chato?] 684 

Ivan [Não adianta] cê chega lá todo... é, cê chegar todo 685 
meloso fica lá... né, a mulher já te mostra os casco 686 

também, né ? Já te mete (os pés). 687 
Álvaro ((risos)) 688 

Ivan Não tem como você... 689 

César Vou deixar vocês encabulados, vocês vão fica brabo 690 
comigo. Tava lendo lá na frente, quando for abuso 691 

sexual é só homem, só homem, e quando é as 692 

mulhé? Quando a professora pega um::: que nunca, 693 
nunca, a::: a mulher nunca é... menc... mencionada 694 

em abuso sexual por quê?  695 
Silvia [A gente:: tem...] 696 

César [Porque quantas vezes acontece?] 697 

Silvia É::... 698 
César Eu tenho um neto meu que é um ga, garotão de todo 699 

tamanho, óh::: já aconteceu. Tá:: e daí ninguém fala 700 
nada... vocês tem aqui na frente acho que no mural e 701 

só fala em abuso sexual do homem. O abuso sexual 702 

acontece dos dois lado, só que acontece mais do 703 
homem do que da mulher... a mulher sempre fica 704 

[((incompreensível))] 705 

Ivan [Mas daí tu vê...] 706 



673 

 

César Tu vê a:: é a professora dando em cima dum gato, 707 

tá? É... e tá cheio de... 708 

Ivan Mas daí é a parte cultural, [que vem de 709 
((incompreensível))] 710 

César [É::: tu ir no shopping], tá uma montueira de velha 711 

dando em cima de gurizinho novo , tá, mas na 712 
ninguém fala nada. 713 

Ilma Mas sabe por que, seu César? [É justamente por 714 
isso...] 715 

César [Não, eu tô perguntando,] vocês pode até ficar 716 

[chateada comigo...] 717 
Ilma [Não, não, jamais...] chateadas [não.] 718 

César [Eu sei] porque eu acompanho, eu não sou 719 

quadrado...  720 
Ilma Sim::... 721 

César eu vejo como é que é a vida. 722 
Ilma E sabe por que que acontece isso? Porque o homem 723 

não denuncia, o homem não pode negar sexo, [ele 724 

não pode...  725 
Ivan [Não, mas o homem...] 726 

Ilma [Ele não pode] negar quando uma mulher dá em 727 
cima dele... 728 

Ivan Mas é isso que eu tô falando, é cultural isso... 729 

Ilma Né? o senhor [entende?] 730 
César [É:::] porque daí ele passa por bicha.  731 

Ilma I:::sso. 732 

Ivan É::: 733 
Ilma Exatamente. 734 

 ((conversas sobrepostas)) 735 
Ivan Se ele pegar a professora é levantar troféu. 736 

Ilma Cla::ro. 737 

Silvia De::: de (setenta) situações que eu, eu acompanhei 738 
teve um período que só tinha um, uma suspensão de 739 

um menino que foi abusado por mulher, porque tem 740 
uns meninos que são abusados por homens, né? 741 

Tinha uma situação apenas, porque::: a mãe do 742 

menino denunciou e quando denunciou chegou na 743 
polícia o que que a polícia fez? 744 

Ivan Deu risada da cara dele. 745 

Silvia e chamou o menino de, garanhão... e  o menino não 746 
se sentiu ofendido, com o abuso... né? Quem se 747 
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sentiu foi a mãe dele que percebeu que aquilo tinha 748 

sido um abuso... entã:o é bem cultural o, o, o 749 

homem se sofre um abuso é acaba:: achando aquilo, 750 
né? Quando não há uma ofensa, acaba não 751 

denunciando e aí não aparece. 752 

Edvan Éh:: 753 
Álvaro Mas mesmo que denuncie não vai nem, não vai dá 754 

em nada... 755 
Silvia Não, não é:: 756 

Álvaro se ele denunciar vai ser mais muito mais 757 

escandaloso ainda pra ele. 758 
Silvia Dá processo igual, só que:::... 759 

Edvan Vai passar vergonha. 760 

Ivan É isso que eu ia falar. 761 
Álvaro Vai passar mais vergonha, vai chegar lá na frente e 762 

vai “Ai tu negou um:: uma coisinha boa?” óh::: e a 763 
tua cara de ((incompreensível)) ((risos)) Não é 764 

assim que funciona. 765 

Ivan “Melhor pra ir... fugiu do e (pé)?” 766 
Álvaro ((incompreensível))é. ((risos)) 767 

Ivan A própria, a própria cultura da gente é igual... o 768 
piá... se fosse, vamos supor... mas também tem uma 769 

coisa, se a professora dá::: escuta aqui, se a 770 

professora dá bola pro aluno, e ficar com o aluno, a 771 
professora é puta, por que que ela não podê... ter ou 772 

não um direito que o:: né? Ah esse que é o 773 

problema, eu falo isso porque na, na, na... já vi 774 
acontece, de professora ficá namorando aluno... e 775 

daí ela ficou dentro do colégio num::: num::: como 776 
é que é que a gente fala? ‘papa anjo’, né? Na época 777 

nós falava ‘papa anjo’, daí...  778 

 ((risos)) 779 
Ivan porque ela era mais velha fico com o piá mais novo, 780 

mas ela tava namorando com ele... daí começou a 781 
namorar com ele, pá, mas daí todo mundo já 782 

criticava óh “mulher mais velha lá tá (arrancando) 783 

menor” ((incompreensível)) vai ficar agarrada com 784 
ela... 785 

Edvan É que todo mundo não gosta de ver o::: o que é 786 

diferente, né? Quer que seja::: como foi criado, acha 787 
que tem que ter pa::i, mã:e e:::... 788 
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Ivan Mas daí é que vem a cultura, é que vêm a cultura... 789 

Edvan É:: e:::... 790 

Ivan O negócio é cultural. 791 
Edvan Vê uma coisinha diferente já acha que tá errado, né? 792 

“ah, não, isso aí tá errado”. 793 

Ivan Hãm. 794 
Silvia Tá fugindo daquilo que é a:: aceitável, né? 795 

Edvan É, o meu pai também é assim ele é meio [parrudão 796 
assim, a minha mãe é::] 797 

César [É difícil de lidar.] 798 

Edvan A minha mãe é... que nem a minha mãe que aquela 799 
vez que votou no Collor  lá, lembra do Collor? Ela 800 

disse que votou nele porque ele era bonito . 801 

Silvia Aham, “porque ele era bonito” ((rindo)) 802 
Edvan Então eles não tinham essa::: eles, a minha mãe não 803 

tinha estudo nenhum, meu pai muito menos, né, 804 
então hã::: eles ainda são assim... e quando eu... 805 

meu pai chegava na minha casa que eu tô::: no 806 

fogão,  ou tô:: ele acha estranho, né? Porque pra ele 807 
é diferente isso aí, não é::: não é uma coisa normal, 808 

né? 809 
 ((conversas sobrepostas)) 810 

Marcos E olha donde vem o machismo então lá de trás... 811 

[pra eles é:::] 812 
Álvaro [Éh:: vem da] geração passada, né? Isso vem de 813 

geração em geração, lá de trás. 814 

Edvan É:: tipo assim... eu acredito que:: que vai melhorar 815 
muito, né? Porque antes era ainda difícil de mudar 816 

isso aí, né? [Agora:::] 817 
Marcos [É que hoje,] hoje o:::  tipo assim, né, se chegar em 818 

casa eu... tô lá eu, eu vejo mulher tá ocupada eu vou 819 

lá eu faço o que tem que fazer... “que que é um 820 
almoço? Deixa comigo...”, vou lá eu dou um jeito, 821 

né? E que quando é, claro, vou lá dou um jeito, me 822 
viro, só que não é toda hora que cê é bem visto, esse 823 

lado, entendeu? Não é, não adianta. 824 

Vilmar Cada caso é um caso. 825 
Marcos Cada [caso é um caso.] 826 

Ilma [Cada caso é um caso.] Verdade. 827 

Marcos Exatamente. 828 
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Roberto Mas acho que tem uma questão que diferente da 829 

cultura, e uma questão [que é criminal, né?] 830 

Marcos [Só, só que...] 831 
Roberto A questão do abuso sexual, ela é um crime, e é um 832 

crime previsto na, [na Lei penal.] 833 

Álvaro [Código Penal .] 834 
Roberto Se ele [for denunciado...] 835 

Ilma [Abuso é sério.] 836 
Roberto não importa se a criança... tem de zero a doze anos, 837 

de zero a dezoito anos, é... é um crime contra a 838 

criança e contra adolescente... tá, o abusador, o, o 839 
não importa se é homem ou se é mulher, vai ser::: é, 840 

penalizado na forma da Lei... a questão é romper 841 

com esse olhar cultural...  842 
Ilma [Isso.] 843 

Roberto [Claro que] tem... que... “ah, se for menino não dá 844 
nada né?” Olha, o menino que é estimulado 845 

sexualmente a ter relação sexual aos doze anos, aos 846 

onze anos, tá... ele tá com certeza é::: tendo uma 847 
parte da infância dele, tá? É:::: que... 848 

Ilma °Roubada.° 849 
Roberto roubada, e isso vai ter uma consequência no [futuro, 850 

tá?] 851 

Ilma [°Isso aí. Isso mesmo.°] 852 
Roberto Então assim óh, é... o abuso sexual ele, ele tem uma 853 

consequência muito drástica na vida da, da, das 854 

crianças que sofrem abuso, tá? E muitas vezes essa 855 
consequência ela não é imediata, tá? Ela não vai ali 856 

seis meses depois, um ano depois, nã::o... tá, depois 857 
que quando tiver quatorze, quinze, vinte anos que::: 858 

a coisa estoura. [Entendeu?] 859 

Álvaro [Acarreta pra frente, né?]  860 
Roberto Tem que ser denunciado, não importa quem 861 

cometeu, não importa a:: se tem dois ou se tem dez, 862 
tem doze, tem quatorze, tem que denunciar, né? 863 

Tem que ir na delegacia tem que denunciar a se a 864 

delegacia te tirou sarro da cara, faz uma denúncia no 865 
Ministério Público. Eles não podem fazer isso... tá? 866 

Eles não podem fazer. 867 

Álvaro Mas pra chegar até o Ministério Público, 868 
((incompreensível)) fica aonde isso? 869 
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Roberto No fórum. 870 

Álvaro Mas quando você tocou no fórum e tu entra lá 871 

dentro e bate de frente com os manda-chuva mesmo 872 
e eles te jogam de volta aqui pra fora, por quê ? 873 

Roberto Assim ó, é o Ministério Público é, é um, é um setor 874 

do fórum que... quando se não consegue acessar o 875 
direito teu, o direito é violado em qualquer outro 876 

espaço e você... você tentou e digamos que foi lá no 877 
conselho tutelar fazer uma denúncia lá não... não 878 

conseguiu e foi lá na escola e não conseguiu é::: 879 

com que teu filho entrasse na creche, não sei ... 880 
Silvia Desde que sua denúncia tenha fundamento, né?  881 

Roberto É::... 882 

Álvaro Não, lógico, tu vai ter que procurar com os papel na 883 
mão... tu vai entrar dentro porque eu faço isso, eu 884 

cruzo aquele fórum de cima em baixo, tá todo 885 
mundo quando me vê sai correndo, tu entra de baixo 886 

chega lá e fico vai na vara da infância, tu vai na vara 887 

criminal e tu vai na vara de família, ninguém te 888 
atende eles te mandam pra defensoria pública, daí tu 889 

chega na defensoria pública ele te <encaminhá::: 890 
fazer::: a passar::: pra um advogado...> então tem 891 

esse isso que tu tá falando aí, isso não tá 892 

correspondendo , porque eu tenho um conhecimento 893 
dos fato que tô lá dentro. 894 

Roberto Mas eu também tô lá dentro. 895 

Silvia Cada caso é um [caso, né, Álvaro.] 896 
Ilma [Nós também estamos,] Álvaro. 897 

Álvaro [Não::: eu sei...] 898 
Silvia Teu caso é pra defensoria pública.  899 

Álvaro Não, meu caso, um, que é esse que eu tô aqui, mas o 900 

outro não. 901 
Roberto Pra entrar lá tem questões que tem que entrar com 902 

processo judicial e pra entrar com um processo 903 
judicial tem que ser através do defensor público. 904 

Álvaro [Senão, não entra?] 905 

Ilma [Ou se puder pagar um advogado.] 906 
Roberto Senão, não entra. 907 

Ilma Se puder pagar o advogado, pode ser. 908 

Álvaro Me::::smo que você queira conversar que nem o 909 
promotor me chamou lá que pra marcar que tens 910 
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que, vocês tem direito ao, a conversar com o 911 

promotor... pela lei... 912 

Ilma Sim:::... 913 
Álvaro eles não te atendem, porque é o promotor que cuida 914 

cada caso, isso eu falo que eu tive faz um 915 

pouquinhos dias ((incompreensível)) eu nem sabia, 916 
que eu tava aqui de volta com a doutora Silvia, foi 917 

eu que te procurei ali, a... doutora Silvia, eu nem 918 
sabei senão, já tinha feito essa reunião o ano 919 

passado, então tava trabalhando em ((nome de 920 

cidade vizinha)) e ((nome de cidade vizinha))e lá é 921 
muito ruim de área de telefone porque que nem ela 922 

falou pra mim que me ligou e eu falei “não”, que eu 923 

não sabia, daí ela falou “óh, só tem a semana que 924 
vem” que era quarta-feira, acho que foi quarta 925 

passada que eu tive ali, né? 926 
Silvia Foi quarta, né? 927 

Álvaro Daí falei “não, quarta tô aqui de volta” porque se é 928 

uma ordem que veio do juiz eu tenho que cumprir. 929 
Roberto Sim. 930 

Álvaro Se eu não cumprir aqui agora é porque eu não tava 931 
sabendo, mas a partir do momento que eu soube, 932 

meus pé já tão aqui... porque eu não tô fugindo da 933 

lei.  934 
Silvia Aham. 935 

Álvaro Entende? Porque se eles tão lá porque eles 936 

estudaram, pra:: representar nosso país, 937 
representando a nós defer... defesa do homem e 938 

defesa da mulher eles estão lá só que a questão que 939 
envolve muita coisa.  940 

Silvia Uhum. 941 

Álvaro [E oh...] 942 
Roberto [Mas assim oh], é::  é logicamente que a gente não 943 

tem aqui o conhecimento sobre o processo político 944 
do caso de vocês... 945 

Álvaro Certo. 946 

Roberto que passaram no fórum, okay? Nós não somos 947 
advogados e nem tamo aqui pra poder investigar ou 948 

cobrar ou dizer que isso é certo ou errado. 949 

Edvan [Sim.] 950 
Ilma [°Certo.°] 951 
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Roberto [Okay?] É... então isso é uma questão é judicial, a 952 

gente tá aqui enquanto o serviço público que tá pra, 953 

poder possibilitar um espaço onde a gente consiga 954 
conversar, sobre algumas coisas que acontecem 955 

dentro de casa, também fora de casa, e, fazer, da 956 

nossa vida é:: um, um ambiente mais saudável, 957 
[né?] 958 

Álvaro [Melhor.] 959 
Roberto justamente, então a gente tá aqui pra poder 960 

contribuir com cada um de vocês, tonar esse um 961 

espaço é um espaço acolhedor de ser uma troca, seja 962 
uma troca de ideias, que a gente consiga aprender 963 

junto, né? Cada um de vocês que traz o relato aqui a 964 

partir da percepção e da compreensão que teve 965 
desse vídeo aqui, é pra nós o apr... um:: um:::... 966 

Ilma Aprendizado. 967 
Roberto um momento de aprendizado, né? Por quê? Porque 968 

eu achei a Ilma, a:: ((olhando para Vanessa)) 969 

Ilma [Vanessa.] 970 
Vanessa [Vanessa.] 971 

Roberto A Vanessa... assim a gente tem o olhar sobre isso, 972 
mas não é o mesmo olhar sabe ... a, então a gente 973 

também consegue aprender com vocês... as coisas 974 

que desperta em vocês, né, aqui pelo vídeo talvez 975 
não despertam em mim,né? Sabe, então, ouvir cada 976 

um de vocês é:: é importante, né? Por isso que eu 977 

falei pra pra a gente tentar fazer uma rodada... 978 
Silvia É::: acho que... tem gente que não falou ainda, né? 979 

[((incompreensível))] 980 
Álvaro [É que nem você falou assim de sensibilidade], a 981 

sensibilidade maior, que eu acho, é quando que nem 982 

falou ali, bebê. ...é os primeiros cinco, seis, dois, 983 
três dia... ali tu vê uma sensibilidade porque tu pega 984 

ele, tu vira, tu dobra ele todo quanto é lado e ele não 985 
machuca... mas depois dali ele já machuca... ali eu 986 

vejo que ali é a parte mais sensível que o homem 987 

pode ter ... porque depois que tem que trabalhar no 988 
pesado que nem eu, não sei se todo mundo trabalha, 989 

a gente quando vai pegar uma criança mais durinha, 990 

que tá se firmando, conforme a gente pega a gente 991 
machuca ... porque ele tá se firmando os osso.. e tu 992 
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trabalha, tu pega aí uns saco de setenta, oitenta quilo 993 

todo dia de (feijão), tem o cimento... tu acaba 994 

criando uma pele firme, grossa na mão, que às vezes 995 
tu bate, tu encosta numa pessoa ((gesticula com as 996 

mãos)), tu tá só encostando, mesmo quando eu vou 997 

pegar a mão de alguém, pra mim eu tô só pegando 998 
na mão, mas se eu não sentir a mão da pessoa, 999 

talvez eu esteja esmagando, não tá legal... é por 1000 
causa do trabalho que a gente tem ... aí essa parte da 1001 

sensibilidade é muito interessante... eu acho muito 1002 

interessante porque você tem que sentir, vê um 1003 
bebezinho tu pega ali tu vira ele pra cá e pra lá, dois 1004 

três dia, ele é todo molezinho, não machuca, mas a 1005 

partir dos quarenta dia, porque começou já se 1006 
estabilizar, firma se você não ter, se corrigir no 1007 

corpo na mão, como você trabalha , aí você acaba 1008 
machucando... próprio pai ou própria mãe no pegá.  1009 

Silvia Sim::: 1010 

Ilma E no vídeo teve mais alguma coisa que chamou a 1011 
atenção? 1012 

Álvaro Ham::: o machismo em geral, né? porque pra 1013 
cultura é... tá mais ou menos dentro isso aí pra nós 1014 

mudar isso aí nós vamo ter que começar mudando 1015 

nossos filhos... a nossa nova geração...  se nós não 1016 
mudá a nova geração... nós já temo indo pro saco, 1017 

amanhã ou depois nós já temo lá dentro do saco. 1018 

 ((risos)) 1019 
Álvaro A geração d... que tá vindo, começando por mulher , 1020 

por homem, se não mudá na escola o jeito de 1021 
manejá... que nem eu tava falando hoje aqui porque 1022 

tava ali falando com a professora  ((olha para 1023 

Vanessa)) quando um... chegou uma reclamação pra 1024 
mim, que a professora reprimiu, repreendeu meu 1025 

filho, eu não irei contra a professora, porque tô 1026 
sendo erro (um hipócrita)... porque ela tá lá pra 1027 

ensinar... se ela deu uma repreensão porque ela quer 1028 

o melhor pro meu filho e ela é uma pessoa estudada 1029 
e uma pessoa formada, pra isso... então o pai que 1030 

fica lá “ah, meu filho não faz isso” é mentira... 1031 

porque, se há fogo, há fumaça, se há fumaça, há 1032 
fogo... 1033 
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Ilma Hum:: 1034 

César O negócio é o seguinte por... em todos os seres 1035 

vivos o homem é o único racional, mas também é o 1036 
mais complicado dos bicho... 1037 

Álvaro Exa:to. 1038 

César Tá? Ele é o mais complicado que existe... não tem... 1039 
de todos os ser vivo o homem é o mais complicado, 1040 

porque ele complica em tudo. 1041 
Álvaro [Porque a mente dele ((incompreensível))] 1042 

César [Que:: você vai vê vídeo de animais] eles têm uma 1043 

hierarquia deles , mantêm aquilo tal, o ser humano 1044 
não... 1045 

Álvaro [Respeito.] 1046 

César [Agora] é uma coisa daqui a pouco já muda 1047 
completamente . 1048 

Álvaro É o respeito, né? 1049 
César É:: 1050 

Álvaro É o respeito. 1051 

César Então enquanto o ser humano a gente não com... 1052 
primeiro lugar é acho que a gente tem que se 1053 

entender sozinho .  1054 
Edvan Concordo. 1055 

César A gente que levantá de manhã cedo “Pô, o que que 1056 

eu quero hoje da minha vida?”, “o que que eu vou 1057 
fazer?” 1058 

Edvan Concordo com o senhor. 1059 

César Tá?  1060 
César Porque se tu levantar de manhã cedo já nem escovar 1061 

os dente e nem passar a mão no cabelo, eu não 1062 
tenho, sou careca, né? 1063 

Ilma ((risos)) 1064 

César Mas (já::) aí não adianta, não dá porque já sai de, de 1065 
casa doidão... 1066 

Álvaro [Azedo.] 1067 
César [Aí nada] vai dá certo ... E::: tu vai levar todo 1068 

mundo no rolo, todo mundo nesse rolo... 1069 

Álvaro [E vai...] 1070 
César [((incompreensível))] 1071 

Álvaro E se você para, olha a situação e “não, pera lá, hoje 1072 

eu quero tipo... quero ter paz” começa pelo “bom 1073 
dia”... é... se tu levantou de manhã, tu dá um bom 1074 
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dia, tu sai da porta pra fora, a pessoa fala “pô, tu 1075 

nunca tá triste...” por quê? Vocês desperta na 1076 

pessoa... outro dia um senhor que passava por mim, 1077 
todo o dia quando eu saia, cabeça baixa todo dia, 1078 

dia, ele parou e falou pra mim “por quê?” eu disse 1079 

“olha, eu tô desejando que o senhor teja um bom dia 1080 
de trabalho hoje, a tua tristeza tem que ficar pra trás, 1081 

tu tem que levantar a cabeça e ô(pa)...” mas tu 1082 
começa no relacionamento, o que que é? No bom 1083 

dia... “op, op” não, né? parece um sapo, né, você é 1084 

um ser humano, dá um “bom dia” à pessoa, uma 1085 
“boa tarde”... que fica beleza, né? ((risos)) “op op” é 1086 

o sapo na lagoa, né? ((risos)) 1087 

Roberto É, eu acho que isso é importante... alguém anotou 1088 
alguma coisa que gostaria de falar sobre o vídeo? 1089 

César Não, só tenho anotado... 1090 
Edvan O que eu anotei a gente já comentou, né? 1091 

Roberto Aham::: 1092 

Edvan O homem, o homem não, não, não... não pode 1093 
demonstrar sentimentos, ele é durão... e a... muitas 1094 

pessoas falam  pros filho, né? “anda que nem 1095 
homem” que nem o cara falou ali, [que::] 1096 

Ilma [Sim.] 1097 

Edvan que é assim que... é tratado, né? 1098 
Ilma Todos vocês já ouviram isso? [°“anda que nem...”°] 1099 

Ivan [Eu já falei isso pros...] 1100 

Ilma Já falou e já ouviu também? 1101 
Ivan Já ouvi também. 1102 

Ilma Vocês também? Todos...? Todos já? 1103 
 ((conversas sobrepostas)) 1104 

Edvan Essa frase é... [é bem::: bem comum ...] 1105 

 ((conversas sobrepostas)) 1106 
Ilma [É uma frase bem comum, né?] 1107 

Ivan Mas qualquer coisa já falam “vira ho:::mem ”  1108 
((engrossando a voz)). 1109 

Edvan Também quando ele falou do racismo  ali... nunca é 1110 

uma brincadeira. 1111 
Roberto Oi? 1112 

Ilma Do racismo o quê? 1113 
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Edvan Nunca é uma brincadeira, ele falou lá que as pessoas 1114 

falam brincando às vezes “ah tipo”, mas é 1115 

[geralmente é:::...] 1116 
Ilma [Gênero e raça, né?] 1117 

Edvan o que a pessoa tá sentindo mesmo, mas ela... fala 1118 

brincando, mas querendo atingir... 1119 
Ilma Mas atingir de verdade... é isso aí. 1120 

Ivan Isso é verdade. 1121 
Marcos Ontem, ontem eu tava na casa de um amigo  meu, aí 1122 

tinha um... um piazinho assim, um netinho dele daí 1123 

o ((incompreensível)) falou assim pra ele: “o... 1124 
filho, mostra as unha aqui pra mim, quero ver tuas 1125 

unha...”, piazinho fez assim, né? ((gesticulou 1126 

imitando o menino)) Estendeu as mãozinha... daí 1127 
falou “rapaz, faz que nem home, tem que mostra a 1128 

unha assim” ((gesticulando)) ((riso))  é uma 1129 
verdade, né? ((riso)) Tá vendo só, então isso aí vem 1130 

lá... de trás... e eu lembrando do que a gente 1131 

conversou, né, semana atrás ... duas semanas atrás... 1132 
e hoje também... [também, né...] 1133 

Álvaro [A geração, né, cara ,] de geração em geração .  1134 
Marcos Geração isso vem... 1135 

Ivan [Meu pai fazia a gente olhá o pé assim óh...] ((imita 1136 

o pai)) 1137 
Marcos [“Mostra as unha que nem homem”] 1138 

 ((risos)) 1139 

Ivan Não podia entortá a cabeça pro outro lado óh::: é 1140 
sério. 1141 

 ((risos)) 1142 
Marcos “Mostra as unha que nem homem”, né? Com a mão 1143 

fechada, né? 1144 

Ivan Meu vô se olhasse torto o pezinho assim 1145 
((incompreensível)) 1146 

Silvia Aquilo que a gente falou no, no grupo do, da outra 1147 
vez , que tinha falado da diferença, né? Do homem e 1148 

da mulher que a gente falou que é importante que 1149 

essa diferença não fique tão... forte, em algum 1150 
momento também isso também foi dito ali, né? 1151 

Porque::: é diminuir um pouco isso, né, não precisa 1152 

ser tão diferente porque a pessoa (não) é a mesma, 1153 
né?  [((incompreensível)) papel definido, né?] 1154 



684 

 

Ivan [mas, agora... agora também querer tomar o papel 1155 

do homem] fica feio, né?  1156 

Marcos Oh Silvia, outra coisa também assim ó... 1157 
Ivan °Não é::: né? não é::: coisa também... mas... não é 1158 

preconceito não é nada, mas a...° ali o homem tá ali 1159 

Deus colocou o homem e a mulher lado a lado  1160 
((incompreensível)) que::: como que eu posso dizer 1161 

assim sem ser preconceituoso ? Não, tô sendo 1162 
preconceituoso, mas... tem mulher que não deixa 1163 

você seguir lado a lado, [tipo assim ela...] 1164 

Roberto [Oh, Ivan...] 1165 
Ivan ou ela toma a frente ou não toma. 1166 

Roberto essa questão sobre a religião a gente vai ter que 1167 

fazer um grupo pra falar sobre isso... [esse:::] 1168 
Ivan [>Não não não é religião<] eu tô falando, [eu tô 1169 

falando...  ((incompreensível))] 1170 
Roberto [mas olha, não não...] tu acabou de falar uma frase 1171 

que:... [Tu acabou de:::] 1172 

Ivan [não é religião.] 1173 
Roberto Tu acabou de falar uma frase que... “Deus colocou 1174 

homem e mulher lado a lado”, né?... as religiões né 1175 
colocaram a mulher... o homem e a mulher lado a 1176 

lado, mas lado a lado entre aspas, né? Porque... né? 1177 

Qual é a::: todos os templos, né... dos padres quase 1178 
todos são homens, né, tipo, não tem mulher tá? 1179 

Então não é tipo “lado a lado”... porque 1180 

determinados tipos de religiões falam que a mulher 1181 
saiu da costela né... [do do homem...] 1182 

Ivan [Sim::, sim, sim.] 1183 
Álvaro [É, sim sim.] 1184 

Silvia [Mas alguns não ((incompreensível))] 1185 

Roberto [Se você olhar] a mulher vem sempre atrás do 1186 
homem, né? Então a gente... em algum momento a 1187 

gente vai fazer, eu e a Ilma, a gente se compromete 1188 
em fazer um grupo pra poder falar só sobre religião. 1189 

Ilma I::sso. 1190 

Roberto Vai poder trocar uma ideia sobre isso... 1191 
Ilma [Essa questão da bí:::blia] 1192 

 ((conversas sobrepostas)) 1193 

Roberto [(daí vai poder) botá fogo na fogueira.] 1194 
Ilma  [É:: vai ser bom.] 1195 
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Vanessa [(Cuidar ((incompreensível)) sair queimado)] 1196 

Vicente Vem do (céu aí) vai até às cinco. 1197 

Ilma Essa questão da bí::blia, que o senhor falou antes, 1198 
que a gente vai fazer um sobre isso, mas quem 1199 

escreve a Bíblia? Quem é que transcreve a Bíblia 1200 

através de todos os anos? [ela não veio pronta...] 1201 
César [O homem.] 1202 

Ivan [O homem.] 1203 
Ilma O homem... do sexo masculino...[então isso a gente 1204 

vai ter...] 1205 

César [O papel aceita tudo .] 1206 
Ilma É, (tem) que discutir... [vai ser discutido...] 1207 

Roberto [Nesse final de semana,] eu fui fazer um curso de 1208 

meditação  e::: aí a, a:::  a mulher tava apresentando 1209 
o curso ela apresentou a história da meditação no 1210 

mundo antes três, três mil anos antes de Cristo já 1211 
tinha é... pessoas que meditavam... e os mestres da 1212 

meditação apresentou todos eles... acho que uns 1213 

vinte mestre da meditação... desde a antiguidade 1214 
todos homens, não tinha nem uma mulher... 1215 

Ilma Nem uma mulher no meio? 1216 
Roberto Eu perguntei pra ela “sim, mas as mulheres ... 1217 

não...” ((rindo)) 1218 

Participantes  ((risos)) 1219 
Ilma Não meditavam? ((rindo)) 1220 

Roberto “Não não meditavam?”, né? 1221 

 ((falas sobrepostas)) 1222 
Edvan Não dava dava tempo, tinha que lavar louça . 1223 

Ilma Não::: a mulher tinha que ficar::: né?((rindo)) 1224 
Ivan [Não::: a mulher::] 1225 

Roberto [Não, quem] escreveu a história  da meditação? né? 1226 

Ilma O homem, claro ((risos)) 1227 
Ivan ((incompreensível)) cê falou nessa parte aí, a::: 1228 

desculpa o palavreado... 1229 
Roberto Pode falar. 1230 

Ivan O que eu se... o que eu, que eu... o que eu aprendi 1231 

assim também é::: que nem ele falou de, de não sei 1232 
do que antes de Cristo não sei o quê... a mulher, a 1233 

mulher desde de antes de Cristo ela é::: deixa pra t... 1234 

é::: d... diminuída. 1235 
Ilma Diminuída. [Verdade.] 1236 
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Ivan [Por causa que] a mulher antes de Cristo se ela não 1237 

menstruasse ela era imunda, eles tirava ela da 1238 

cida::de, pode pegar e vê, é verdade... ela ti... é, se 1239 
ela não menstruasse ela era tirada da cida::de, 1240 

enquanto ela não, não (coisa) ela não podia voltar 1241 

pro lar dela... ela era imunda... entende? Sempre tem 1242 
que ...  1243 

Silvia É se a gente for ver livros de história, a gente for 1244 
ver... [a matemática...] 1245 

Ivan [É verdade.] 1246 

Silvia a física... todos os grandes personagens, todos os 1247 
grandes... revolucionário sempre foram figuras 1248 

masculinas, a gente nunca teve referências 1249 

femininas... 1250 
Ivan [E nunca referência boa]. 1251 

Silvia [porque... nunca houve] espaço, né? 1252 
Ilma Nunca referência boa. Exatamente. 1253 

Ivan Não é porque (se menininho) o que que é? é quando 1254 

dá essas ventania pode ver que tem nome de mulhé  1255 
no meio, nunca é nome de homem, pode vê ‘El 1256 

ninho’... 1257 
Ilma [A gente vai pensar...] 1258 

Ivan [ventania essas coisas] colocam o nome de mulhé, 1259 

né? 1260 
Vanessa É::: 1261 

Roberto Tu podia concluir a, as... ((se dirigindo a Edvan)) 1262 

Ilma [Isso, tavas falando da:::] 1263 
 ((conversas sobrepostas)) 1264 

Vanessa [É, dos furacões, né?] São só nomes femininos, né? 1265 
 ((conversas sobrepostas)) 1266 

Vanessa Feminino, né?... 1267 

Ivan [Só nome feminino, não colocam nome de homem.] 1268 
Roberto [Como é que é teu nome mesmo?] ((para Edvan)) 1269 

Edvan Edvan.  1270 
Roberto Oh Edvan, ((risos)) pode (falar) ((incompreensível)) 1271 

Edvan Ah é que eu tava falando mais é do racismo porque 1272 

o cara falou que ele era negro e ele era  gay 1273 
também, então ele sofria duas vezes...  1274 

Roberto [Ah:: daquele moço?] 1275 

Ilma [Duas vezes.] 1276 
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Edvan e as pessoas fala... chegavam no... pra ele e faziam 1277 

brincadeiras, mas aí falou que geralmente “não é 1278 

uma brincadeira”, né? queriam realmente atingir ele, 1279 
eu acho que ele deve sofrer bastante né... porque... 1280 

Roberto Imagina. 1281 

Edvan E ainda ele era... queria ser artista, não queria... 1282 
trabalhar... num serviço... [pesado.] 1283 

Ilma [Isso.] 1284 
Roberto [Essa tua fala, né?] 1285 

Ilma [Isso mesmo.] 1286 

Roberto Esse::: essa forma... da construção, do masculino , e 1287 
quando é pensado, ela também violenta os homens... 1288 

Ilma Exato. 1289 

Roberto E mata. 1290 
Ilma Exato. 1291 

Edvan É, que nem falei semana passada que tem o vizinho 1292 
meu lá que ele se matou ... com um tiro na::: na::: na 1293 

cabeça porque::: ele era um cara muito fechado e a 1294 

mulher dele era mito braba,  brigavam muito e acho 1295 
que ele não conseguia::... 1296 

Roberto [Lidar com isso?] 1297 
Edvan [falar com as pessoas] que ele tava sofrendo, que ele 1298 

tava... que ele não se sentia bem e acabou se 1299 

matando... então pensa, o cara::: e ele não quis, ele 1300 
não... que nem os que e disse também, o cara falou 1301 

ali “o homem não demonstra sentimentos...”, “é 1302 

durão...”, “cara tem que ser sempre o cara”, “o cara 1303 
não pode chorar”, “o cara não pode...[dizer que... tá 1304 

triste” que :::...] 1305 
Roberto [Mostrar fraqueza.] 1306 

Ilma [Ser sensível.] 1307 

Edvan isso aí não pode... o homem não pode fazer isso, 1308 
isso é coisa de mulher... [então lá o cara quis...] 1309 

Silvia [tudo que remete ao feminino, né?] 1310 
Edvan quis ficar::: aguentando isso tudo e no final ele não 1311 

aguentou, né? Ele se matou porque ele já tava ::... 1312 

Roberto É, mas gente tá aqui nesse espaço pra discutir isso e 1313 
pra dizer que isso é::: é:::...  1314 

Marcos [Mas tem homem que prefere se matar do que se 1315 

expressa, chorá...] 1316 
Roberto [a gente tem que desconstruir isso, da nossa vida...] 1317 
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Edvan [É, isso tá errado, né ?] 1318 

Roberto [das nossas relações...] 1319 

Edvan Mas é do dia a dia isso, né? 1320 
Ilma I:::sso. 1321 

Roberto [Sim.] 1322 

Edvan [E:...] Tu trabalha, que nem eu já trabalhei em 1323 
vários lugares que era só mulher, e eu era o único 1324 

homem lá dentro... então é difícil também de tu:::... 1325 
que a conversa é outra, né? [Mulher fala as coisa 1326 

dela ali...] 1327 

Roberto [Sim, claro.] 1328 
Edvan e eu ficava ali no meio meio perdido, né ? 1329 

Álvaro Mas aonde que tem um setor que tem a maioria é 1330 

mulher a bobagem corre muito mais forte que o 1331 
homem...((risos))Ah:::: meu amigo, eu sei é porque 1332 

eu trabalho bastante com mulheres e certas hora 1333 
conforme tu entra aqui tu tem que entrar aqui e 1334 

tampar os ouvido e pular lá fora... porque se você 1335 

parar, querer abrir a boca tu tá enrolado... porque,  o 1336 
homem fala besteira, passa uma mulher bonita lá, 1337 

olha, cobiça tudo, mas ele fica meio calado, ele 1338 
deixa quieto... agora tu entra num setor, numa 1339 

fábrica, tu entra num setor que tem uma::: tão 1340 

construindo uma área ali, que tem mulhé 1341 
costurando, que entrou um homem diferente, uma já 1342 

cutuca a outra e <lá vem bobagem>... pula fora 1343 

porque você não aguenta. 1344 
Edvan Não é, mas é que a mulher consegue... é expressar 1345 

melhor os sentimentos dela, né? O homem não sabe 1346 
disso. 1347 

Álvaro Não, não, mas acho que não, ali é pra tirar o cara do 1348 

sério porque... 1349 
Anderson ((risos)) 1350 

Álvaro se ela gostou ou não gostou fica quietinha lá pra ela 1351 
... o homem passa ali e olha “ó, a mulher tá bonita 1352 

hoje...tá bem sensual...” porque não existe mulher 1353 

feia, existe uma mulher mal trajada... um dia... 1354 
Alcides O homem que ((incompreensível)). 1355 

Vanessa Mas e na roda de:: de homens, roda de amigos, os 1356 

homens também não falam, eles não cobiçam, não 1357 
comentam, [não contam vanta::gem?] 1358 
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Alcides [Éh:::] 1359 

Álvaro [Não, mas é o que eu tô dizendo...] passa uma 1360 

mulher, o homem olha, mas ele <não> passa aquilo 1361 
pra mulher... [de cara.] 1362 

Silvia [Nossa, tem certeza?] ((cara de espanto irônico)) 1363 

Ivan Ah não ((tom irônico)) 1364 
 [((risos))] 1365 

Álvaro [Absoluta.] 1366 
Ilma Senhor Álvaro, o senhor vai me desculpar, onde é 1367 

que o senhor vive? 1368 

Vanessa [É... até:: o vídeo...] 1369 
Ilma [Em que planeta o senhor vive?]  1370 

Álvaro Não, mas assim óh, a gente tá nessa semana 1371 

tomando na nossa (festinha) tá? passa uma mulher a 1372 
gente só olha... “tá bom”... passou... só que quando 1373 

você entra num... [assunto de trabalho... e elas ficam 1374 
ali, pra mim poder... meu deus do céu.] 1375 

 [((conversas sobrepostas))] 1376 

Ivan [Não... só um olhar, fala um monte de coisa...] 1377 
Ilma Ló:::gico. ((incompreensível)) 1378 

Ivan [Só um olhar, já conta tudo...] 1379 
Alcides [Éh::: claro.] 1380 

Vanessa [Acho que até o vídeo mostrou exemplo de uma 1381 

moça, né, que não quis passar no:::] 1382 
 [((conversas sobrepostas))] 1383 

Ivan [O homem, se ele olhar...] 1384 

Álvaro [Vai tudo do visual que a mulher  transmite pro 1385 
homem...] 1386 

 ((conversas sobrepostas)) 1387 
Álvaro igual aquela mulher que se veste bem sensual 1388 

((incompreensível)) agora se a mulher se veste 1389 

normal, que é tipo assim... que o bonito da mulher 1390 
pra mim é o bonito não é o sensualidade, mas sim o, 1391 

o caráter dela, o físico, o corpo, que o corpo 1392 
transmite pra gente essa segurança ... isso é muito 1393 

mais bonito... porque uma mulher pra ser bonita ela 1394 

não precisa andar com aquelas coisa tudo juntada 1395 
daqui, juntada da li... anda normal... é bonito. 1396 

Silvia Essa é uma fala que a gente precisa repensar  1397 

[assim.] 1398 
Ilma [I::sso.] 1399 
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Silvia Porque a mulher ela, ela se pode usar a roupa que 1400 

ela [quiser.] 1401 

Álvaro [Si:m.] 1402 
Silvia Que ela se sente bem, não a partir do que... é, vai ter 1403 

a resposta do olhar masculino... ela pode não, 1404 

[não::...] 1405 
Ivan [mas...] 1406 

Silvia não se importar com isso e querer fazer a escolha 1407 
dela, né? 1408 

Álvaro Sim:: 1409 

Silvia Do jeito dela ((incompreensível)) 1410 
Ivan Mas tem mulher que, que... ela pensa isso. 1411 

Ilma Porque ela foi [criada...] 1412 

Ivan [Ah::: é], isso que eu ia falar agora. 1413 
Ilma [Ela foi criada pra ser (desejada pelo homem)] 1414 

Ivan [A mulher ela... ela foi criada como? Vou falar 1415 
como foi criada a mulher.] A mulher foi cria da 1416 

brincando de boneca... 1417 

Álvaro ((risos))  1418 
Ivan Não, é sério, ali já tem um cuidar de criança. 1419 

Álvaro ((risos)) 1420 
Ivan [É verdade ou não é?] 1421 

Silvia [°Verdade.°] 1422 

Ilma [E os o... os meninos também tem que aprender 1423 
isso.]  1424 

Ivan [É... não, mas não. Ali a mulher a, a, a mulher] n... 1425 

brinca de boneca, já chegamo lá, a mulher brinca de 1426 
boneca... a mulher parece uma centopéia, é::: sapato 1427 

quando era pequena, do que que mais ela brinca? De 1428 
mo::da, de:: isso aquilo, sapato, roupa... não é 1429 

verdade? 1430 

Ilma [É isso aí.] 1431 
Ivan [O homem não], o homem porque... ele tem um 1432 

sapato preto e um sapato branco pra ele tá bom...  1433 
Álvaro ((risos)) 1434 

Ivan Não tem nenhum sapato tá bom... porque o qual que 1435 

é? Qual que é cultura do homem? O que que é o que 1436 
tem dele lá pra ele joga, é pra quebrar o outro... não 1437 

é verdade? 1438 

Ilma Isso aí, pra destruir, né? 1439 
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Ivan É::... tudo pra ele... o meu carro, quando eu tava 1440 

brincando com o carrinho lá, ele quer empurrar pra 1441 

ir mais rápido do que o outro... e isso se refere 1442 
quando ele for um humano, grande, O cara pega o 1443 

carro grande... “o meu vai correr mais do que o 1444 

dele”... daí dá no poste, morre e pronto. Que nem 1445 
quem que tô falando ali... né? É:: a bola, quando vai 1446 

jogá lá... é um contra o outro... a mulher não, a 1447 
mulher n... n... (vou dar um exemplo clássico assim) 1448 

pra você dar uma pensada... ((olhando para as 1449 

mulheres na sala, se levanta de seu lugar e encena o 1450 
que diz)) a mulher levanta e fala pra ela “vamo no 1451 

banheiro...” quando são amiga... vocês não vão 1452 

junta no banheiro?  1453 
 [((risos))] 1454 

Ilma [Depende da mulher, mas tá.] 1455 
Ivan Não, não, não, escuta, escuta... cê tá... cê tá num 1456 

evento... ((incompreensível)) fala pra ela ((aponta 1457 

para Vanessa que está ao lado de Ilma)) “vamo no 1458 
banheiro?” cês duas vão no banheiro. Agora cê 1459 

chega prum homem e fala “vamo no banheiro?”  1460 
Participantes  ((risos )) 1461 

Ivan Não... é sério.  1462 

Ilma Sim. 1463 
Participantes  ((risos)) 1464 

Ivan A gente tá... você tá vendo? ((aponta para os 1465 

homens que estão rindo)) 1466 
Ilma Aham... 1467 

Ivan Tá vendo a diferença? 1468 
Ilma Sim, sim... 1469 

Ivan Daí o cara... o cara vai no banheiro mijar, os outros 1470 

ficam assim óh:: ((gesticula como se estivesse 1471 
vigiando os lados , olhando para o pênis do homem 1472 

que estivesse ao lado)) 1473 
Participantes  ((risos)) 1474 

Ivan Hoje ((incompreensível)) porque ele quer ser 1475 

melhor do que o outro ... sempre o homem tem que 1476 
ser melhor do que o outro... né? a mulher, vamos 1477 

supor, ela pegou a saia dela lá ficou meio 1478 

dobradinha aqui... vocês ((olhando para Ilma e 1479 
Vanessa)) que tão no banheiro vocês junto tão no 1480 
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banheiro... vai lá e arruma, uma arruma pra outra 1481 

((encenando o que diz)). Agora vai um homem 1482 

arrumar a calça de outro homem dentro do banheiro 1483 
pra ver o que que acontece. 1484 

Álvaro  ((risos)) 1485 

Ivan  “Tua camisa tá pra fora da calça aí...” ele “Oh, tua 1486 
camisa tá pra fora da calça aí”... e vai lá  colocar a 1487 

camisa... pra vê se não leva um bofetão dentro do 1488 
banheiro ... 1489 

Álvaro  ((risos)) 1490 

Ivan Então pra você vê [como que o homem (age).] 1491 
Ilma [Então.. é isso,] é isso que a gente quer 1492 

desconstruir... olha como isso é difícil pro homem, 1493 

né? Por que... por que que o homem não pode fazer 1494 
isso? Por que vocês são criados assim... os homens 1495 

são criados pra ser dessa forma...  1496 
Ivan É:: é ((incompreensível)) 1497 

Ilma mas qual é o problema, se vocês quisessem ir ao 1498 

banheiro como as mulheres fazem, a gente quer ir 1499 
junto pra conversar, pra falar alguma coisa que na 1500 

mesa não dá pra falar... por que que o homem 1501 
[também não tem essa vontade... ele também 1502 

quer...] 1503 

Ivan [ma... ma... pega uma mesa... pega uma mesa...] 1504 
Ilma Ele também quer falar com o outro... mas “não 1505 

posso levar ele no banheiro senão não vai achar 1506 

que::” 1507 
Ivan [Não, mas oh peg... pega uma mesa que tá comendo 1508 

ali, fala pro cara “vamo no banheiro?”  1509 
Álvaro e outros ((risos)) 1510 

Ivan Pra você vê se o prato já não voa de lá pra cá . 1511 

Ilma Mas o senhor entende o que a gente quer dizer, é 1512 
isso que a gente quer desconstruir... [esse tipo de 1513 

pensamento é que não é mais pra existir.] 1514 
Roberto [É que isso não é uma...] isso não é uma... óh, não 1515 

foi sempre assim. Não vai ser sempre assim. tá? Isso 1516 

não é uma verdade absoluta. 1517 
Ilma  [I:::sso.] 1518 

Ivan [O quê?] Disso que eu tô falando? 1519 

Roberto Não. É:... os comportamento nossos... podem 1520 
mudar. 1521 
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Ilma I::sso. 1522 

Roberto Entendeu? [Né?] 1523 

Ivan [Tá.] 1524 
Roberto Tipo assim óh.. [<não> vai cair pedaço se...] 1525 

Ivan [Eu tenho essa consciência, eu tenho...] 1526 

Roberto Olha só...[Ivan]  1527 
Ivan [Mas ele] não tem essa [consciência ...] 1528 

Roberto [Ivan...] é, eu trabalho aqui faz... faz meu, treze 1529 
anos, né?... 1530 

Ivan Nesses treze anos o senhor (mudou) quantos 1531 

homem?  1532 
Roberto Conheço... conheço dois piá aqui né, o... Alex e o 1533 

Miguel, trabalham no administrativo... né? Assim 1534 

óh, não tem problema nenhum de falar pras minhas 1535 
amigas que “eu te amo” ou mandar lá no whatsapp 1536 

aquele... [aquela carinha... ] 1537 
Ilma [Com coraçãozinho.] 1538 

Roberto Com o coraçãozinho.  1539 

Ilma É... isso mesmo. 1540 
Roberto Em mando pro meus amigos homens por aí e isso 1541 

não me faz a ser menos homem... entendeu ? Tá, 1542 
porque é uma demonstração de carinho de afeto que 1543 

eu tenho com o ser humano ... 1544 

Ivan Tá. Agora manda eu... dá uma carinha, um beijinho 1545 
pro negão aqui... ((incompreensível)) aqui... 1546 

Álvaro  ((risos)) 1547 

Edvan É, mas é que se, [se tu acha que:::] 1548 
Ilma [Mas é isso que cê vai fazer?] 1549 

 ((falas sobrepostas)) 1550 
Edvan Se tu acha que:: se tu acha que::: tá errado, [tu:: tem 1551 

que...]  1552 

Ilma [Isso, Edvan , fala.] 1553 
Edvan Se tu acha que tá errado, tu... tem que:: [mudar.] 1554 

Ilma [Isso...] 1555 
Ivan [>Não, não tá errado.<] o que, o... que não é que tá 1556 

errado... não, eu posso até mandar pra ele... 1557 

Edvan Sim:: 1558 
Ivan eu quero ver é o que que ele vai pensar “Pro cara me 1559 

mandar um... esse cara é gay”, ele não vai chegar 1560 

pra mim dizendo [“óh que lindo, o cara aqui ó, tá 1561 
mandando pra mim ”] 1562 



694 

 

 ((risos)) 1563 

Roberto [Mas NÃO VAI MUDAR NADA.] 1564 

 ((conversas sobrepostas)) 1565 
Álvaro Pra começar [ele nem vai mostrar.] 1566 

Roberto [Isso não tem problema nenhum...] é preconceito... 1567 

Álvaro Pra começar ele nem vai [mostrar.] 1568 
Ilma [I::sso, é preconceito, é preconceito.] 1569 

Vanessa [A questão é se o senhor recebesse então ], uma 1570 
carinha de um amigo... 1571 

Ilma [Vamos começar a mudar isso ((bate palma))] 1572 

Edvan [O senhor ia achar isso também?] 1573 
Vanessa como é que o senhor ia agir?  1574 

Ivan Nã:::o... mas como eu falei pra ele... é, o negócio é 1575 

cultural, lógico que eu hoje tenho outra cabeça , não 1576 
é porque eu comecei aqui , não é que eu comecei 1577 

aqui, mas eu já tive outra cabeça... eu já não fui pelo 1578 
pensamento do meu pai... tanto que meu piá, meu 1579 

piá tem dezessete anos... eu falei pra ele “quer 1580 

aprender a dirigir?” “Não.” Então pronto, não quer, 1581 
não quer... pronto eu tava... agora eu tenho uma 1582 

filha que tem vinte e dois anos que não pode ver um 1583 
caminhão... minha filha pegava meu o... quando eu 1584 

tinha caminhão ela pegava meu caminhão e ela 1585 

levava pra carregar... agora tem meu piá de 1586 
dezessete que nem sabe chegar perto... tem outro piá 1587 

de treze ano que é louco pra dirigi... 1588 

Silvia Ivan, nós temos que encerrar eu acho que o... o 1589 
Vicente..  1590 

Ilma O Vicente tem uma... vai falar. 1591 
Vanessa [O Vicente não falou ainda?] 1592 

Roberto [mas ele não falou nada, né?] 1593 

Ilma É né?  1594 
Vicente [<Eu estou quieto.>] 1595 

Ilma [Tá quietinho,] tá pensativo hoje. 1596 
Vicente [Não... só queria falar um pouquinho sobre o d...] 1597 

preconceito, né? Té... tá terrível o preconceito eu vi 1598 

lá na... vi no jornal  lá da... travesti foi morta lá... os 1599 
cara pegaram de cinco lá e... não sei se vocês 1600 

viram... 1601 

Ivan Não vi... 1602 
Vicente [Meu Deus...] 1603 
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Ilma [>Conta a notícia  rapidinho.<] 1604 

Vicente Ah eles pegaram ele , eles pegaram, pegaram em 1605 

cinco::... cinco cara... o travesti no meio da rua e 1606 
deram, deram pau, mas deram, entendesse? [Mas 1607 

deram pau((gesticula agressão))] 1608 

Vanessa [Em ((nome de cidade)), né?] 1609 
Vicente Deixaram por morta, deixaram por morta e 1610 

...enfiaram ela lá dentro do carrinho de mão e 1611 
levaram ela de tipo um... tipo, tipo a... uma lixeira 1612 

assim... num canto assim... um lixão... lá deram 1613 

quatro tiro nela ainda, cada tiro na cabeça da 1614 
travesti... 1615 

Edvan O::rra. 1616 

Ilma Isso foi aonde, foi aqui? 1617 
Vicente Foi... ((nome de outro estado))... ((nome de outro 1618 

estado)). 1619 
Ilma ((nome de outro estado)). 1620 

Vanessa ((nome de outro estado))? Então é um outro caso 1621 

porque teve um assassinato de travesti acho que há 1622 
uma semana em ((nome da capital do estado em que 1623 

estão)), né? 1624 
Álvaro Também. 1625 

Marcos ((nome da capital do estado em que estão))lá, né? 1626 

Ilma [Tem vários casos, né?] 1627 
Vicente [((incompreensível))] Eu acho o seguinte no... o 1628 

preconceito não adianta ter mais  por que o seguinte, 1629 

eu tinha preconceito antigamente na, no pro meu 1630 
tipo onde eu era menininho... só que eu sabia que eu 1631 

teria da família... hoje eu tenho gay dentro da 1632 
família, eu tenho::: a:::: eu tenho a::: como se diz é... 1633 

mulher de homem alguém sabe? 1634 

Álvaro Lésbica?  1635 
Vicente Lésbica... eu tenho dentro da minha família, 1636 

tendesse? Então veio eu... veio com o tempo que eu 1637 
não:::: que eu não chego a jeito de dizer... vou 1638 

criticar que você é viado, que você é gay, que você 1639 

é isso e aquilo... 1640 
Ilma Aham. 1641 

Vicente não tem que criticar... se tu tem dentro da tua 1642 

própria família e que nunca cê tá sujeito a ter, 1643 
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tendesse? Só sei pro sujeito a ter alguma coisa 1644 

[dentro da tua família...] 1645 

Álvaro [Tu::do é possível.] 1646 
Vicente Então por isso que eu... [O meu pensamento hoje  1647 

nã::: meu pensamento é outro de antigamente], não 1648 

tá mais resumindo mais o que eu precisava 1649 
antigamente não tá mais resumindo o que eu penso 1650 

hoje, tendesse? 1651 
Edvan [Tu pode ter um filho, se não tiver um filho pode ter 1652 

um neto, ((incompreensível)).] 1653 

Ilma Exato. 1654 
Vicente Tendesse? Que não adianta você ficar pensando que 1655 

“a::: que lá o:: meu o lá o outro o cara lá é viado” 1656 

tendesse? O... cê não sabe se vai ter um filho no, no, 1657 
no, no um ano depois que vai ser também... e tu vê 1658 

teu filho tu vai ver o cara lá tipo ((incompreensível)) 1659 
“vi o cara lá, vou fica quieto...” 1660 

Álvaro [Primeiro você não pode falar dos outros...] 1661 

Vicente [“Eu critiquei o irmão dele lá] e tenho um filho 1662 
também que é”. 1663 

Edvan É e o, e o, e o que que tem  né, se for, né? 1664 
Vicente Então... não adianta... tem que aceitar mesmo 1665 

[((incompreensível))] 1666 

Ilma [O que tem, né? ((incompreensível))] 1667 
 ((conversas sobrepostas)) 1668 

Ilma [É isso aí...] 1669 

Ivan [Meu pai...] 1670 
Ilma [No próximo a gente vai falar mais um pouco sobre 1671 

isso...] 1672 
Ivan [Meu pai falava bem assim óh, só deixa eu falar 1673 

mais uma coisa], meu pai falava bem assim que ele 1674 

preferia ter dez filha puta que um filho viado... 1675 
Roberto Gente, a gente assim oh... 1676 

Silvia Nós temos uns recados aqui...  1677 
Ivan Meu pai falava isso porque o:: a::: a puta casava o 1678 

viado não ... 1679 

Edvan ((incompreensível)) que mudar isso aí. 1680 
Silvia Hoje temos que falar... dar um recadinho. 1681 

Ivan Meu pai falava desse jeito... 1682 

Vicente Por::: ser casado... 1683 
Silvia É rapidinho, é rapidinho um recadinho... 1684 
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Ilma Olha tem até um artista aí óh...((se referindo ao 1685 

desenho que Anderson fez na folha de anotações)) 1686 

Anderson2 A gente desenhou ((risos)) 1687 
Vicente Se alguém tiver sete, quem tiver dia sete aqui na, na, 1688 

na... no:: grupo dia sete de maio.. Eu vou marcar 1689 

uma::: uma::: festinha, uma::: num bar, numa::: 1690 
cancha de bocha. 1691 

Roberto [Ah é? Num bar?] 1692 
Ilma [O::pa.] 1693 

Anderson ((risos)) 1694 

Ilma Mas as mulheres são convidadas, né, óh?  1695 
Vicente Mas, meu, mas óh... claro, né? ((incompreensível)) 1696 

 ((falas sobrepostas)) 1697 

Ilma Porque mulher gosta de jogar, tá? 1698 
 ((conversas sobrepostas)) 1699 

Vicente Pergunta pra a Silvia... pra Silvia... a Silvia que é 1700 
uma menina da bocha ((tom ascendente )) 1701 

Silvia Não, a Taís. 1702 

Vicente Ah Taís... a Taís, Taís. 1703 
 ((risos)) ((conversas sobrepostas)) 1704 

Vicente Gosta de jogar bocha?  ((para Ilma)) 1705 
Ilma Nã:::o... 1706 

Silvia Só tenho um... tenho um recadinho... a gente já tá 1707 

encerrando  hã:::: dois, né?  1708 
Roberto Dois. 1709 

Silvia D... tem uma aluna de mestrado, ela fez uma 1710 

disciplina com a gente, e ela tá fazendo uma 1711 
pesquisa sobre isso assim sobre atividade de grupo... 1712 

e ela vai vim de ((nome da capital do estado)) no 1713 
próximo encontro, e queria conversar com algumas 1714 

pessoas... essas conversas são sempre... sigilo, 1715 

nunca abre... o trabalho dela nunca vai aparecer 1716 
nome, nada... e::: se alguém pudesse chegar um 1717 

pouquinho mais cedo pra conversar com ela na::: no 1718 
próximo encontro, pra ajudar no trabalho... de 1719 

[mestrado dela.] 1720 

Roberto [É::: ela é aluna] do professor nosso também... lá da 1721 
((nome da Universidade )). 1722 

Anderson Eu posso. 1723 

Ilma Pode? Pode ser? 1724 
Edvan Eu posso. 1725 
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Ilma Se mais alguém quiser vir... 1726 

Silvia um pouco antes. 1727 

Álvaro Vou tá por ali, se ela escolhê um de nós amém. 1728 
Edvan De::: 1729 

Ilma Não, se tiver alguém aqui mais cedo... 1730 

Roberto Tem que vir pelo menos... 1731 
Ilma Vir mais cedo... 1732 

Álvaro Venho duas horas, tá bom? 1733 
Ilma Éh::: 1734 

Roberto Por aí... é.... 1735 

Ilma Umas duas... duas e...  1736 
Vicente Meia hora antes 1737 

Roberto É, uma hora antes  1738 

Silvia Uma hora antes 1739 
Vicente às duas. 1740 

Roberto Às duas horas... 1741 
Ilma É... às duas tá bom. 1742 

Silvia É... 1743 

Álvaro Uma hora dá... uma e meia dá pra chegar. 1744 
Silvia Tá... 1745 

Ilma Tá. 1746 
Roberto E a gent... 1747 

Silvia E outra? 1748 

Roberto É ... e a gente assim ó... tem... vou tentar ser bem 1749 
objetivo... eu tenho que sair, mas assim óh... tem::: 1750 

tem uma repórter da ((nome de um canal de TV)) 1751 

que é ((nome da repórter)) que trabalhou nesse 1752 
Semudes, trabalhou um tempo... e que... a semana 1753 

passada me ligou é... pedindo pra fazer uma 1754 
reportagem da questão da violência, de violência, do 1755 

dia da mulher e tal e::: ela sabe do trabalho com os 1756 

homens que é feito aqui porque já, já é antigo esse 1757 
trabalho, né? E a vontade é, é, é... a vontade dela ela 1758 

queria vim num grupo, ver como é que é a ação do 1759 
grupo e tal, né? e::: ela gostaria de entrevistar e 1760 

conversar, tá? Com um, ou dois, ou três, enfim... 1761 

quanto mais homens melhor, segundo ela, tá? Pra 1762 
compor uma reportagem que vai passar na TV e 1763 

tal... assim ó... é::: não sei se... o Vicente já deu 1764 

entrevista eu acho, né? 1765 
Silvia Já, já::: 1766 
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Roberto Enfim... não sei se alguém aqui já deu, mas assim... 1767 

Silvia Não identifica, né?  1768 

Roberto Não, não identifica... não dão... 1769 
Ilma [Nem nome nem rosto, nada, né?] 1770 

Roberto [Pede pra mudar a voz... né?] Pede pra mudar o, o, a 1771 

voz pra não identificar, que é lógico é uma questão 1772 
sigilosa, né?... e também não aparece... não aparece 1773 

nada aqui... 1774 
Marcos A imagem da pessoa... 1775 

Roberto É... 1776 

Ilma Nenhuma informação, nem imagem nem 1777 
informação pessoal...  1778 

Roberto Só::: assim óh, qual o objetivo desse 1779 

((incompreensível)) aqui, tá? 1780 
Marcos [É que daí todo mundo vai :::] 1781 

Roberto [Tá... que que eu vou falar pra vocês?] A maioria de 1782 
vo... de vocês que tá aqui vieram encaminhado pela 1783 

justiça... né? O objetivo nosso, tá, de criar esse 1784 

espaço aqui de fazer essa... essa, ess:: essa:: conexão 1785 
com o fórum ... tá? E, é, é nisso se tornar, assim 1786 

possível, nas outras comarcas, né? Que não seja só 1787 
em ((nome da cidade)), mas que todos os outros 1788 

((tosse)) todos os outros que recebam medida 1789 

protetiva... é, sejam encaminhados pra grupos como 1790 
esse, por quê? Porque a gente precisa de espaço pros 1791 

homens poder conversar... 1792 

Ilma °Isso° 1793 
Roberto É isso que a gente tá fazendo aqui é... é o espaço  de 1794 

compr... poder compartilhar os nossos pensamentos, 1795 
nossas ações, enfim o que a gente... e podê aprende 1796 

junto[Então assim ó...] 1797 

Álvaro [Na verdade,] colher o conhecimento, né? 1798 
Roberto Éh... 1799 

Ilma É isso mesmo. 1800 
Roberto Então, é... a::: quando a mídia vem pra fazer 1801 

entrevista eu nunca fecho as portas eu... digo “não, 1802 

não pode” nunca... porque o:: objetivo é 1803 
multiplicar... é que outros municípios  percebam que 1804 

é possível, que esse trabalho tem um resultado tá? E 1805 

que ninguém aqui é bandido, né? Precisa... sabe? 1806 
Não, é nossa visão, ninguém é criminoso, precisa... 1807 
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ficar preso é s... é o objetivo nosso é possibilitar um 1808 

outro olhar sobre a questão da violência. 1809 

Álvaro Simplesmente um desentendido. 1810 
Ilma Uhum. 1811 

Roberto Eu acho que... se vocês... a, a só que a questão da 1812 

((nome da repórter))... 1813 
Silvia É quarta-feira de manhã... Difícil, né? 1814 

Ivan Eu venho. 1815 
Roberto É? 1816 

Ivan Eu posso vim. 1817 

Silvia Pode vir? 1818 
Ivan Posso. 1819 

Silvia Ah que bom. 1820 

Ivan Quarta-feira de manhã eu posso. 1821 
Ilma ((incompreensível)) também? Vicente também? 1822 

 ((conversas sobrepostas)) 1823 
Silvia [Mais alguém pode?] 1824 

 [((conversas sobrepostas))] 1825 

Roberto [A ((nome da repórter)) é uma pessoa bem:::] 1826 
comprometida... é uma jornalista [bem 1827 

comprometida, viu?] 1828 
Marcos [É coisa certa, né ?] 1829 

 ((conversas sobrepostas)) 1830 

Ivan Que horário que eu venho? Umas onze? 1831 
Roberto Pode ser::: quarta-feira... 1832 

Ilma A gente não marcou, né? 1833 

Roberto Pode ser às dez horas, não marquei... pode ser às 1834 
dez horas? 1835 

Ivan Po::de... quarta-feira pode. 1836 
 ((conversas sobrepostas)) 1837 

Ilma Mas a próxima quinta não tem grupo, né? 1838 

Vicente Próxima quarta... 1839 
Silvia É... próxima quarta. 1840 

Ilma Ó... [não, não tem grupo na próxima.]  1841 
Vicente [Não tem grupo é só direto aqui.] 1842 

Ilma Não tem grupo é só pra vir de manhã pra entrevista . 1843 

Vicente Só pra vir aqui. 1844 
Ivan Hãm... 1845 

Ilma Aí a outra que vai fazer a entrevista é na outra 1846 

quarta de grupo que é pra vir uma hora mais cedo. 1847 
Álvaro (Temo) que segurar no braço aqui. 1848 
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Ivan Esse negócio da ((nome da repórter)) é quando? 1849 

Roberto É essa quarta agora. 1850 

 ((falas sobrepostas)) 1851 
Vicente Ah não pro gr... grupo só no outro agora? 1852 

Silvia Quarta de manhã.  1853 

Ilma Só pra vir de manhã. 1854 
Ivan Quarta-feira 1855 

Edvan Vem aqui de manhã >entrevista< e vai emb...? 1856 
Roberto O senhor vem então, seu Ivan? 1857 

Ilma Isso... vem de manhã, entrevista e vai embora. 1858 

Silvia É... Mais alguém pode vir? 1859 
Roberto A maioria pode vir. 1860 

 ((conversas sobrepostas)) 1861 

Álvaro Eu não garanto... se eu não tiver trabalhando eu 1862 
venho... senão... 1863 

Ilma Tá... 1864 
Álvaro tiver trabalhando eu venho. 1865 

Marcos [Eu também se...] 1866 

Alcides [((incompreensível))] na outra ((incompreensível)) 1867 
 ((conversas sobrepostas)) 1868 

Ilma Tá. 1869 
 ((conversas sobrepostas)) 1870 

Roberto Tá. Então eu vou avisar a repórter pra ela pra elas 1871 

vir aqui daí... ela vai me entrevistar também, falar 1872 
com a Silvia, falar sobre os... 1873 

 ((conversas sobrepostas)) 1874 

Alcides ((incompreensível)) papel eu tenho, agora o 1875 
comprovante não... ((para Ilma)) 1876 

Ilma Ah::: o comprovante seria ((incompreensível)) 1877 
Silvia, tem o comprovante aí contigo? De:::  1878 

Roberto Gente, é quarta-feir... 1879 

 ((conversas sobrepostas)) 1880 
Marcos Oh, Silvia.  1881 

 ((conversas sobrepostas)) ((muitos procuram Ilma e 1882 
Silvia para resolver questões burocráticas, também 1883 

há outras conversas paralelas diversas enquanto 1884 

tomam café)) 1885 

 1886 
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ANEXO N - SESSÃO 09 
Duração: 69min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Vanessa; 
Alcides; 
César; 
Ivan; 

Alexandre; 
Edson; 

Anderson; 
Silvia; 
Álvaro; 
Ilma; 

Vicente (que ficou fora durante todo o encontro, pois estava gravando 
entrevista para a estudante da UFSC); 

Edvan; 
Ricardo. 

 
Contextualização: cheguei ao CREAS e o grupo acabara de começar. Os 
participantes estavam assistindo à segunda parte do vídeo que havia sido 
iniciado no encontro passado. Sentei-me entre Alcides e Edvan. 
 
 ((o vídeo inicia. Localização na gravação: 00”50’- 1 

cena de alunos – meninos – falando sobre 2 

masculinidade. O vídeo termina. Localização na 3 
gravação: 11”34’)) 4 

Silvia Então, a gente vai fazer umas perguntinhas sobre... 5 
o vídeo, mas acho que antes podia ver também 6 

pra:::... pra conversar um pouquinho do que chamou 7 

a atenção enquanto isso a gente... 8 
 ((barulho de canetas e papéis)) 9 

Silvia Então tá, né? ((folhei algumas anotações próprias)) 10 
Roberto ((incompreensível)) 11 

Silvia Vou deixar aqui mesmo pra se quiser...  12 

Ilma ((incompreensível)) 13 
Alexandre Meio (atormentado), né? 14 

Ilma ((incompreensível)) esse é a continuação daquele 15 

outro... lembra que a gente viu na outra? 16 
Alexandre Uhum. 17 
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Ilma É... essa é a continuação...  18 

Silvia Então, né? É, é, um vídeo complexo, né? Aborda  19 

vários aspectos da... da questão do machismo 20 
Álvaro ((incompreensível)) lá em cima. 21 

Silvia Hãm::: e::: e:: ele fala... ele fala durante um::: trecho 22 

ali sobre as violências invisíveis... né? que são 23 
aquelas violências que não aparecem tão... d... 24 

nitidamente... e::: eu achava interessante a gente 25 
conversar e vocês de repente anotarem o que vocês 26 

e::: entendem por violência invisível ou exemplos 27 

de violência invisível... pra gente conversar um 28 
pouquinho. 29 

Ivan Verbal. 30 

Silvia Agora a gente pode escrever e depois daí... abrir pra 31 
conversar. 32 

Ilma Uhum. 33 
Silvia ((incompreensível)) e depois? 34 

Ilma Uhum. 35 

 ((os participantes pensam, escrevem. Há silêncio – 36 
20 segundos. A seguir, Ilma e Silvia conversam 37 

entre si em tom baixo, os participantes também. 38 
Vanessa, Alcides e César também conversam entre 39 

si em tom baixo. O gravador capta mais este último 40 

grupo)) 41 
Alcides °É sobre violência? Seria?° ((para Vanessa)) 42 

Vanessa É. 43 

Alcides °Violências?° 44 
Vanessa °Isso... invisíveis° 45 

Alcides °Quê?° 46 
Vanessa Invisíveis... que não dá pra ver... o que que seria 47 

uma violência invisível? que não dá pra ver? 48 

Invisível mas que é violência... às vezes alguns 49 
veem e outros não, né? 50 

Alcides Uhum. 51 
 ((silêncio – 15 segundos)) 52 

Ilma É:: as violências invisíveis (sobre isso) assim 53 

((explica para um dos participantes)) 54 
 ((silêncio – 6 segundos)) 55 

Silvia Seu:::... de repente a Vanessa pode ajudar((olhando 56 

para o senhor Alcides e Vanessa)) 57 
Vanessa Tá pensando aqui... invisível é difícil, né, seu Al...? 58 
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Alcides [É difíc:::] 59 

Vanessa [Tá pensando::,] invisível... 60 

Alcides Tudo que é violência a gente vê , né? 61 
Vanessa Será quem vê, né? 62 

Alcides Ah::: impossível, né? 63 

Vanessa É visível pra quem? ... Será que não tem formas que 64 
a gente não enxerga? 65 

César °fazê de conta que a pessoa não existe, né?° 66 
Vanessa A óh... isso é interessante. 67 

César °Ignorá:::° 68 

Alcides A não ser que a gente marca, né? [mas:::] 69 
Vanessa [>Mas então é uma forma<, né?] 70 

Ivan Invísível... 71 

Vanessa Porque se for uma violência física, dá pra ver, né? 72 
Mas ignorar a pessoa... ((incompreensível)) e pra 73 

pessoa que... sofre isso é::: é uma forma... 74 
Alcides É ruim pra pessoa. 75 

Vanessa Isso é uma forma de... ser violento também, né? 76 

[De:::] 77 
Alcides [Éh:::] 78 

Vanessa °maltratar o outro, né?° 79 
Alcides Hãm?  80 

Vanessa De maltratar o outro, né? 81 

Alcides Ah sim. 82 
Vanessa Se ignora o outro imagina, ser ignorado... deve ser 83 

muito ruim, né?  84 

 ((conversas sobrepostas em tom baixo)) 85 
Alcides É... essa caneta tá sem.... ((Alcides gesticula com a 86 

caneta e o papel e olha para César. Parece ter 87 
dificuldade para escrever)) 88 

Vanessa Mas é claro... ah sim... junt::: ajuda o seu... César, 89 

faz com ele aí, vocês... fazem junto . 90 
César ((incompreensível)) ((risos)) muito fácil, é só se tu 91 

dirigir e ((incompreensível)) deixar a mulher 92 
((incompreensível))... 93 

Vanessa É, seu César? 94 

César °((incompreensível))° é uma forma de::: deixar ela  95 
doidona. 96 

Vanessa É::: de abuso de...  97 

César Telefone também... 98 
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Vanessa Gerar ciúme, né? Criar situação que gera ciúme, né? 99 

É::: é uma forma também... 100 

 ((conversas sobrepostas)) 101 
Alcides É::: tá, com certe::za. 102 

César ((incompreensível)) 103 

Vanessa Ah:: sim. Pensa nisso é. 104 
Silvia [Posso fazer a outra pergunta?] 105 

Alcides [((incompreensível))] 106 
Vanessa Invisível, né? É... às vezes, outras formas que não 107 

são... não dá muito pra perceber tanto, mas que tá 108 

machucando o outro... seu César deu um monte de 109 
exemplo... tem outros ,né? 110 

Alcides °Uhum° 111 

Vanessa Às vezes se::: não sei se::: quebra alguma coisa que 112 
o senhor gosta muito... não é violento contra a 113 

pessoa, mas por exemplo, joga roupa fora... ou 114 
estraga uma coisa que a pessoa gosta. 115 

Alcides °É... daí... ah tá.° 116 

César [°(Pior coisa é) fazer um almoço e  ligar pra você 117 
vim almoçar e você ((incompreensível))°] 118 

Silvia [A outra pergunta então... ((tom ascendente))] qual 119 
seria o tipo de violência que vocês consideram mais 120 

grave? 121 

César ((incompreensível)) 122 
Vanessa É... a outra coisa é::: é a outra pergunta é que tipo de 123 

violência é mais grave. ((para Alcides)) 124 

Alcides Hãm:: 125 
Vanessa A outra [pergunta](( para Alcides)) 126 

Silvia [Qual a violência mais grave?] Que vocês 127 
consideram mais grave? 128 

Alexandre Física, né? 129 

César Sem dúvida, né, sem dúvida. 130 
Álvaro ((incompreensível))na verdade é gravíssima ((risos 131 

)) 132 
Alcides É sim. Assim? ((escreve na folha)) 133 

Vanessa É...  coloca. 134 

 ((silêncio – 31 segundos)) 135 
Silvia A outra pergunta... que atitudes machistas você já 136 

teve sem perceber? 137 

 ((silêncio – 33 segundos)) 138 
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Vanessa Às vezes alguém falou, mas ainda não percebeu, 139 

mas alguém falou... a gente percebeu que era uma 140 

atitude... machista... terceira pergunta. ((para 141 
Alcides e César)) 142 

Alcides Hãm:: 143 

Vanessa Terceira é se a gente já agiu assim sem perceber que 144 
tava sendo... 145 

César Uhum. 146 
Alcides Terceira qual que é? 147 

Vanessa É... a primeira é se... que que é violência invisível, 148 

se tem... a segunda é qual é a violência mais grave... 149 
mais grave, e a última  é se a gente já te::ve, alguém 150 

já teve, uma atitude machista sem perceber que 151 

teve... Se já fez alguma coisa e depois... fez alguma 152 
coisa não percebeu que aquilo era machista... 153 

César Não, mas eu fui ((incompreensível)). 154 
Alcides Era violência. 155 

 ((barulho)) 156 

César ((incompreensível)) do subir ((incompreensível)) 157 
faço cada coisa ainda . 158 

Alcides ((risos)) é? 159 
Vanessa Acho que todo mundo... homens e mulheres, né? 160 

Alcides ((incompreensível)) 161 

Vanessa Já tiveram atitudes assim [sem perceber.] 162 
Alcides [((incompreensível))] 163 

Silvia Achei legal essa aqui ((comenta com Ilma sobre 164 

uma das perguntas)) 165 
Alcides Às vezes eu tinha que usá... ao menos pra poder 166 

dominar a coisa. 167 
Vanessa Mas em que sentido assim? falar mais alto...? 168 

Alcides É... falar alto.  169 

Mulher Mas era sempre com as mulheres só?  170 
Alcides Nã::o. 171 

Vanessa Com todo mundo? 172 
Alcides É porque eu tinha... 173 

Vanessa Aham... 174 

Alcides As vezes vinha um doido lá, chegava lá, alguém 175 
tinha que gritar com ele, né? 176 

Vanessa Hãm... 177 

 ((conversas sobrepostas – Silvia parece tirar dúvida 178 
de outros participantes)) 179 
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 ((silêncio – 15 segundos)) 180 

Silvia E a última pergunta então seria, se é possível... a 181 

gente viver sem definir o... os papéis de homem e de 182 
mulher. 183 

Ivan Dá pra repetir? 184 

Silvia É possível viver sem, definir, papel de homem, e de 185 
mulher. 186 

 ((silêncio – 47 segundos)) 187 
Vanessa Será que dá? 188 

Alcides <Sei lá.> 189 

 ((silêncio – 25 segundos)) 190 
Silvia Okay? É::: não é prova de esco::la ... não tem certo 191 

nem errado, né? São opiniões diferentes, todas as 192 

opiniões são respeitadas aqui então... é::: a gente 193 
não espera que vocês falem o que, de repente 194 

entendem o que a gente quer ouvir... não é isso... a 195 
gente realmente é::: é::: dá opinião e poder refletir 196 

sobre ela, né? ... é pra isso que::: serve...  então não 197 

tem resposta de... errada e outra certa, é... pra gente 198 
pensar mesmo em todas as opiniões, né, e::: e a::: e 199 

a::: (pensar) ali eram exemplos de::: de violências 200 
invisíveis, né?  É isso? 201 

Ivan É isso. 202 

Silvia Então... o que a gente entende por violência 203 
invisível, né? Onde que ocorre? de que forma... e 204 

se... alguém já escolheu um tipo de violência ou 205 

acabou de alguma forma causando essa violência 206 
e::: quem queria falar um pouquinho sobre isso? 207 

Edson [Acho que:::] 208 
Edvan [Ah::: controlar] assim a mulher... controlar a 209 

mulher  né... se ela quer engravidar ou não, tem 210 

muito cara que quer impor isso, né? Acaba::: 211 
deixando ela... psicologicamente assim, né, abalada, 212 

né? Às vezes a mulher quer muito um filho e o cara 213 
não quer daí ele... ele acaba prevalecendo a vontade 214 

dele,né? Que não a dela...  215 

Vanessa Ou inverso [também, né?] 216 
Ivan [Ou ao contrário], né? 217 

Silvia É verdade. 218 
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Ivan Que às vezes a mulher, engravida pra segurar o 219 

homem  também, né? ... Acontece. ((tom 220 

descendente)) 221 
Roberto Oh, cara, te interrompi ali, né? ((para Álvaro)) 222 

Álvaro Não, mas tranquilo... pra mim a violência invisível é 223 

aquela que a pessoa fala e você , você olha pra 224 
pessoa ela tá falando ela tá te matando... ela não 225 

deixa você reagir, ela te bota numa posição que tu 226 
não tem força... ((incompreensível)) você não tem 227 

como reagir você::: você::: tá preso ali como se 228 

fosse uma prisão... aí você não... quando cê quer 229 
reagir e... ela já (tomou da tua mão), aí pra você 230 

renascer de novo, você tem que passar que nem eu 231 

peguei... isso acontece muito na sociedade... tem 232 
pessoas que põem uma imposição numa palavra, 233 

que a palavra tem uma força tremenda, e ela te 234 
deixa você nocauteado ... 235 

Silvia Uhum... 236 

Álvaro você não tem como você... ficar bom  nocauteado... 237 
até você pegar uma... um anti... um antivírus pra 238 

recuperar tua mente, recuperar tuas energia... já foi, 239 
não tem mais volta. 240 

 ((silêncio – 7 segundos)) 241 

Ilma Mais alguém? 242 
César Acho que uma das coisa é você na convivência você 243 

simplesmente ignorar a pessoa, fazer de conta que 244 

ela não existe, tá? 245 
Silvia Uhum... 246 

César Eu acho que é pior coisa que existe. (Simplesmente) 247 
vocês tão vivendo... mas ela pra ti   não existe... 248 

Alcides [É que nem:::] 249 

César [e outra é tu é...] você cultiva menos ciúme... pegá o 250 
telefone, fazê de conta que você tá ligando pra 251 

alguma colega... tá? Tá?... deixa ela se morder se... 252 
se estrabuchar tá... né? Você automaticamente tá 253 

levando ela a uma situação... desagradável, tá? 254 

Álvaro Mas aí já , do meu ponto de vista, isso aí já é uma::: 255 
uma provocação... 256 

Anderson e Edson ((risos)) 257 

Álvaro tu tá provocando a pessoa pra:: ficar no veneno 258 
contigo. 259 
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Edson Pior que daí já não é invisível, já é visível. 260 

Álvaro É, já é visível. 261 

Edson Já é visível... não tô nem... ((incompreensível)) pode 262 
ver, é visível.  263 

Ivan Palavras assim... ((tom descendente)) 264 

Álvaro [Palavras, né?] 265 
Ivan [(<gressão verbal>)] ((tom descendente)) 266 

César ((incompreensível)) 267 
 ((silêncio – 4 segundos)) 268 

Silvia É::: se causou um sofrimen::to, se, é... mexendo de 269 

repente com a autoestima da pessoa... >é violência 270 
<... pode às vezes também... nem se percebe como 271 

alguém que tá provocando  isso, né? Porque, 272 

justamente, como (ali no vídeo) coloca porque::: 273 
estamos todos a mercê de uma cultura... né? Que... 274 

nos direciona p... pra tomar certas atitudes... e::: às 275 
vezes a gente... segue nesse... nesse caminho sem, 276 

sem se dar conta... e quando a gente para e pensa  277 

como nesses momentos aqui...  é que a gente 278 
consegue... né? identificar essas atitudes como 279 

violência assim... 280 
Álvaro Mas na verdade oh:: Silvia... o negócio é o 281 

seguinte... é que nossa cultura hoje em dia... pra nós 282 

mudá esse negócio do machismo que nós temô 283 
vendo hoje... nós temo que pensar em mudá a 284 

cultura... porque se nós não mudá a cultura , muito e 285 

muitos e milhões de homens ainda passarão por 286 
aqui... não digo assim hoje, mas acontecerão mais 287 

reunião e tudo vai ser assim... 288 
Silvia E como que se muda a cultura? 289 

Álvaro É os nossos filho... [porque nós...] 290 

Silvia [E pra mudar os filhos?] 291 
Álvaro Não, nós já temo muda::do , mas a questão é a 292 

seguinte, a educação que vai, que nosso pai deu pra 293 
nós a gente tá quebrando... só que essa quebradura 294 

aqui, nesse momento, tem que ser maior... mas daí 295 

tem que ver o apoio da mídia , da sociedade, pega 296 
nossos filho lá atrás... porque nós ainda depois, nós 297 

temo um buraco... e o nossos filho (que virem de 298 

nós) continuarão... e se quebrar  os nossos filho lá, 299 
não é quebrar machucar, quebrar uma cultura lá... 300 
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evolui... certo ou errado? Porque funciona desse 301 

jeito ((gesticula com palma)) porque se nóis 302 

queremo... não queremo mudá a cultura... é que nem 303 
religião ... >vira e mexe religião<... que nem 304 

religião, o que que vai acontecê? Quer dizer a 305 

cultura, quer dizer, a nossa cultura nossa no passado 306 
reflete nos dia de hoje ... então quer dizer, os nossos 307 

filho... aí entra o poder, que que é o poder? Poder da 308 
mídia, pode de pessoas que tem poder na mão e 309 

querem reeducar os nossos filho... mostrando os 310 

certo e errado, só que quem de nós aqui tem o poder 311 
que vai chegar lá pra fazer isso? [Jamais ...] 312 

Roberto [Mas, é:::...] 313 

Álvaro De nós aqui no momento não. 314 
Roberto É::: assim óh... vocês podem contrariar o que eu 315 

penso... mas assim... eu vejo que, é... vê aquilo que 316 
compete a minha responsabilidade , aquilo que eu 317 

posso fazer... [sabe? ] 318 

Álvaro [Ce:::rto.] 319 
Roberto S... se tá nos filhos, né, <mudar a cultura machista> 320 

que a gente viu ali assistiu um vídeo que tá presente, 321 
tá incorporada... e que não é só dentro de casa que 322 

se aprende também, os filhos eles não aprendem as 323 

coisas só dentro de casa... 324 
Álvaro Não... na rua também, né? 325 

Roberto aprende através da mídia que falou também, 326 

aprende atravé:::s da escola, né? Mas a, mas aí se tu 327 
viu lá o::: né? Como é que é o nome...? 328 

Vanessa [Alexandre.] 329 
Vicente [Alexandre.] 330 

Roberto Isso... Alexandre, tá? viu... viu é... por exemplo uma 331 

atitude lá do CEI, da creche ou da... ou, ou, ou da 332 
escola, que, que:::: que::: que colocou, né, essa 333 

prática machista que tem... tá? Frequentemente 334 
isso... (abordado, né?) O que que pode fazer? Ir lá, 335 

falar com a coordenação, dizer “olha, não quero 336 

essa educação pra minha filha, porque eu não penso 337 
assim pro meu filho...” né? “porque eu quero que 338 

eles se construam de jeito de forma diferente e tal”... 339 

>um dos foco da escola não é cidadania?< não é a 340 
construção um::: um:: a pessoa participar da 341 
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construção da educação da pessoa pra poder viver 342 

bem na sociedade? né? E, e, e constantemente a 343 

gente vê ainda nas escolas uma prática muito 344 
machista... ainda colocam os meninos dum lado, 345 

jogando futebol, estimulando é::: atividade que seja 346 

do lado [((incompreensível)).] 347 
Álvaro [((incompreensível)) lado feminino.] 348 

Roberto É, e, e, e as meninas é, é... brincando de boneca, de 349 
casinha de f... é isso é:::... 350 

Álvaro Não mistura na verdade, há separação. 351 

Edson Só que ::: como eu eu trabalho no CEI também...  352 
Roberto Aham. 353 

Edson Tá? Isso aconteceu lá no, no, no::: aonde é que eu 354 

trabalho, tá? 355 
Roberto Aham. 356 

Edson O que que::: a direção falou pro... pros pais da 357 
criança? “não é nós que decidimo... nós temos que 358 

obedecer ordens que é [lá de cima ” ] 359 

Roberto [Sim, sim...]  360 
Edson Porque se:::... 361 

Roberto Mas, mas::: 362 
Edson a escola que que for o contrário é a Secretaria de 363 

Educação que vai pegar...  364 

Vanessa [Mas decidiu exatamente o quê?] 365 
Edson [Se ainda existe a que... que o governo ainda] 366 

predomina tal... então começa lá de cima . ((olhando 367 

para Roberto)) 368 
Roberto Mas, mas a escola também ela, ela também tem 369 

outros agentes de controle, instrumentos de controle 370 
da escola, como é a, a::: a::: como é que é a::: 371 

Vanessa PPP? Projeto Político Pedagógico? 372 

Roberto É? Não é a PPP... é:::  373 
Vanessa Direção? 374 

Roberto Grupo de pais...  375 
Vanessa APP 376 

Roberto É. APP... 377 

Vanessa Associação.  378 
Roberto Que:: que:: assim óh, é::: que tá de olho em todas as 379 

ações da escola... todas as ações da escola e do CEI 380 

é, então em que os pais podem participar das 381 
reuniões que são mensais se não me engano, tá? 382 
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Que pode colocar esse assunto como pauta, porque 383 

vai pra coordenação, que vai pra direção, né? Assim 384 

ó:: gente, o que eu tô dizendo pra vocês é que:: a 385 
gente se colocar enquanto um agente é:: é:: que, 386 

que, que tem um potencial de interagir diante de 387 

uma realidade, mas não como a gente tá espe... é... 388 
vendo isso acontecer e, e, e, e cruzar os braços e, e, 389 

e deixar pra terceiro ... 390 
Álvaro [((incompreensível)) Roberto ((incompreensível)) 391 

nós tamo falando assim por...] 392 

César [Mas aí tem um problema], a APP tem a::: a APP, 393 
tem a  importância de uma (empresa), dentro de 394 

uma escola  disso aí que ela pode tirar a diretora, tá? 395 

Roberto Justamente. 396 
César mas o problema é que os pais não querem participar 397 

da APP... 398 
Edvan [É os pais não vão na:::] 399 

César [Eu participei muito em APP, tá?] 400 

Edson [Sim. Não vão na::: ((incompreensível))] 401 
César começava com quinze quanto terminava tinha 402 

quatro, cinco... 403 
Edson Aí, oh Roberto... a e outra coisa eu, e, eu, eu agora 404 

vou tirar o meu serviço e vou vou pra::: e vou, vou 405 

entrar na escola do meu filho, tá?... é::: todas as 406 
reuniões que tá sendo feita no colégio, eu e a esposa 407 

o:: vou vão junto, ou ela vai ou eu vou... 408 

Roberto Aham. 409 
Edson nunca deixamo de ir... a última reunião que nós 410 

tivemos, a última não... é, a última que eu fui na, na 411 
verdade... 412 

Roberto [Aham.] 413 

Edson [Né?] E foi a::: eu é, esse ano ainda só teve duas, 414 
né? e foi, e daí quando eu fui eu tive vergonha de 415 

(pai) aí eu perguntei pra, pro::: diretor da escola 416 
“quantas crianças tem aqui?” “Cento e noventa”... 417 

sabe quantos pais foram? ((silêncio – 8 segundos)) 418 

Vinte. Cadê o resto? É isso que ele falô agora... 419 
César [Isso. querem cobrar ainda, querem cobrar o 420 

ensino...] 421 
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Edson [então aquela cultura vai existir, não vai ter como a 422 

gente mudar pra você...] a gente faz a nossa parte, 423 

mas como nosso amigo também falou ... 424 
Silvia Mas é que fazer a nossa parte já é [bastante coisa, 425 

né?] 426 

César [Já é importante.] 427 
Silvia É importante. 428 

Álvaro Mas é que assim, [eu ainda digo assim, é que a 429 
sociedade...] 430 

Edson [Por isso que tem que impo::r...] 431 

Álvaro vocês são o órgão competente, vocês tão aqui, você 432 
é competente, quer dizer... vocês já têm 433 

conhecimento do que tá acontecendo, quer dizer, se 434 

um de vocês levantar a bandeira, vai ter gente atrás 435 
de vocês pra apoiar. Agora, vai um de nós lá que 436 

semo... pisado em cima... tenta levantar a bandeira e 437 
seguir... é decepado na primeira . Pode ser qualquer 438 

um, pode ser eu, pode ser vo... agora aqui não, cês 439 

tem conhecimento, vocês têm meio, vocês têm pa... 440 
um nível de de:: carga de (arquivo mental) mais... 441 

Ivan Não, mas daí você já tá::: se desmere[cendo, cara .] 442 
Álvaro [Não é se desmerecendo...] 443 

Ivan Você tem que... você, você quer mudar o negócio 444 

mas você você... 445 
Álvaro [mas daí vamo dizê assim ((incompreensível))...] 446 

Ivan [cê tá se humilhando...] não, não é isso, cê tem que 447 

botar a cabeça pra... “não, cê quer mudar isso aí” 448 
então vamo chegar lá, vamo mudar isso daí e deu. 449 

Álvaro [Não... não....] 450 
Ivan [aí você tá] se desmerecendo... o senhor tá [tá se 451 

humilhando...] 452 

Álvaro [Não tô se humilhando, mano, eu tô dizendo assim] 453 
que a palavra deles é mais forte que a minha ... 454 

Roberto Aqui todos mun... 455 
Ivan Não é, não é... eu vou te falar uma coisa... uma vez 456 

uma floresta pegou fogo, certo? só pra cê ter um 457 

pensamento comigo ... 458 
Álvaro ((risos)) 459 

Ivan pegou fogo numa floresta... o elefante foi lá... só 460 

com a trompa assim enchia água assim ((gesticula a 461 
quantidade de água)) e jogava lá no naquele fogo 462 
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lá... daí veio um beija-flor, começou a pegar com o 463 

biquinho foi lá e... começou a jogar água no fogo... 464 

elefante falou daí “pô, deixa que eu apago aí... qu... 465 
que diferença vai fazê teu biquinho levando água 466 

lá?”,  467 

Álvaro ((risos)) 468 
Ivan Ele falou <“a minha parte tô fazendo>...” 469 

Álvaro Pois é, [nossa parte eu tô fazendo ((rindo))] 470 
Roberto [Eu acho que se...] é, eu acho que esse exemplo do 471 

Ivan é bom... 472 

Ilma [Muito bom.] 473 
Roberto [e::: justamente] tem aquele da varinha, né? Não sei 474 

se vocês também já sabe, né? Se tu pegar uma 475 

varinha e quebrar ela ... 476 
Alcides Sei... 477 

Roberto Se tu pegar, cinco varinha já vai ficar um pouco 478 
difícil, se tu pegar dez tu já não quebra ...   479 

 ((falas sobrepostas)) 480 

Roberto [No coletivo, tá, gente, tem mais força que 481 
((incompreensível))] 482 

Ivan [Eu até peço desculpas...] eu até peço desculpas o 483 
jeito [que eu falei pra você...] ((para Álvaro))  484 

Álvaro [Não... tranquilo] ((tom amigável)) 485 

Ivan Eu até peço desculpa, mas é verdade... quem, quem 486 
é culpado desse negócio tá desse jeito é nós mesmo.   487 

Álvaro Sim. 488 

Ivan Porque nós mesmo se humilhamo “ah, não porque 489 
os cara têm o poder”... que os cara tem o poder, tem 490 

poder porque eu dei... se eu não desse o poder ele 491 
também não tava lá ...  492 

 ((conversas sobrepostas)) 493 

Ilma I::sso. 494 
Álvaro [Mas é bom isso que (tu falou) a gente vai 495 

crescendo mais oh.] 496 
Ivan [((incompreensível)) poder, chega lá e derruba ele.] 497 

Ilma É... 498 

Ivan  Você que tem o poder... chega lá e derruba ele. Ele, 499 
ele sem você não é nada lá em cima... então não 500 

adianta você chegar... “ah, porque nós não t...” não. 501 

Nós temo o poder... ele tá lá porque você colocou 502 
ele lá então quem manda é você nele... não ele te 503 



716 

 

manda... eu também... eu chegue.. eu fui... eu... levei 504 

uma... <além de tá aqui> eu levei mais um... umas 505 

coisarada de >desacato à autoridade< porque na 506 
hora do delegado vir começar comigo eu falei “óh, o 507 

senhor se põe no lugar do senhor, né... o senhor é 508 

delegado só que...” levei um desacatou autoridade, 509 
mas só que eu falei pra ele “se tivesse alguém 510 

que...” que nem eu abordei com o senhor aquele dia 511 
o assunto...((para Roberto)) 512 

Roberto Aham. 513 

Ivan “Se tivesse alguém que entendesse do assunto aqui, 514 
certo, a gente não tava nessa merda que nós tamô 515 

agora... porque se você soubesse atender a 516 

ocorrência, se você soubesse atender a coisa ...”, 517 
eu... eu fiquei, no meio de estuprador, no meio de 518 

assaltante de banco, no meio de coisa lá... fiquei 519 
vinte e dois dias lá... certo? Por causa de uma 520 

pessoa que não souberam atender a ocorrência... 521 

Silvia Hum::: 522 
Ivan então já começou ali óh... o negócio... ele já 523 

começou fazendo errado... e um erro levou o outro e 524 
foi indo e foi indo e foi indo... 525 

Álvaro Essa história já tinha ((incompreensível)) 526 

Ivan Mas daí eu, eu levei lá, eu fui errado... certo ? Eu fui 527 
lá porque eu comecei o erro... ele foi mais errado 528 

ainda, porque não soube... “Não, pera aí, o cara 529 

nunca foi bandido, o cara não teve nenhuma 530 
passagem, é funcionário público, trabalha, tem tudo 531 

certinho... por que jogar lá no meio de bandido?”... 532 
Tô certo ou tô errado? Fiz errado? Não tô pagando 533 

(por menos)? Tô... mas que... pegasse ali falasse 534 

“não, rapaz ali óh... nunca, nunca pegou uma bala 535 
com ninguém... nunca pegou um... não furtou nada 536 

de ninguém... não fez nada pra ninguém...” ló:::gico, 537 
tem uma hora que cê tá dentro da tua casa o 538 

negócio...  539 

Álvaro O sangue ferve. 540 
Ivan Então, foi o que aconteceu... 541 

Álvaro [>O sangue ferveu com a mulher (sai de perto)<.] 542 

Ivan [Então... eu acho] eu acho que na delegacia tinha 543 
que tê isso aqui que tá tendo... chegou o cara lá que 544 



717 

 

brigou com a mulher e que não sei o quê... p... que... 545 

a, já começa o mal atendimento na ocorrência... a 546 

polícia militar já chega descendo o cacete... você vai 547 
pro ... você não vai deixar bater na sua cara 548 

também... porque meu pai (dava ruim)... “se ocê 549 

apanhá na rua quando chegá aqui em casa cê 550 
apanha...”  então (só pra cê tê uma ideia) a polícia já 551 

chega te descendo o cacete... 552 
Ilma Isso é uma coisa... uma verdade construída pelo 553 

senhor. Porque o senhor é homem o senhor não 554 

pode levar...  555 
Ivan [Levar desaforo.] 556 

Ilma [um desaforo] pra casa, é isso que a gente viu no 557 

vídeo. 558 
Ivan Daí... 559 

Ilma viu como a gente reproduz o que a gente aprendeu? 560 
Ivan Hãm... 561 

Roberto [Não que você...] 562 

Ilma [A gente tem que fazer] a nossa parte.  563 
Roberto Não que você não deva questionar quando qualquer 564 

servidor público,  e quando eu digo servidor público 565 
é, desde [promotor e juiz, advog... assistente social, 566 

né?... seja quem for...] 567 

Ivan [Sim, tudo ((incompreensível)) cheguei 568 
((incompreensível))] 569 

Roberto É... não deve é... em nenhum momento, esse 570 

servidor público é::: agir e forma agressiva com 571 
qualquer pessoa que seja, né?... 572 

Ivan [A polícia já chegou descendo o cacete em mim...] 573 
Roberto [agora isso também não justifica] que eu também 574 

tenho a mesma ação com a pessoa... né? 575 

Ivan Sim. 576 
Roberto Com o servidor... se ele agiu de forma... se eu... se 577 

eu chamei algum de vocês aqui pelo nome ou tratei 578 
vocês mal vocês podem fazer uma denúncia à 579 

ouvidoria  da prefeitura inclusive anônima...tá? 580 

Qualquer um de nós três aqui somos servidor, né? 581 
Ivan ((incompreensível)) (Cinco e meia... cinco minutos 582 

cinco e meia ) ((se refere às horas)) 583 

Álvaro [((incompreensível)) desacato à autoridade 584 
((incompreensível))] 585 
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Roberto [Ou podem ir lá agendar um horário com o 586 

secretário], fazer uma denúncia com o secretário, 587 

enfim... né? Mas é::: eu tô vendo pessoal anotou e 588 
quer falar e é cinco hora... 589 

Silvia É, é quatro... temos cin::: ((risos)) 590 

Álvaro É::: que nem ele falou ali... esse negócio de... de 591 
desacato à autoridade isso tá na constituição... não 592 

existe mais... se você quiser saber procura lá que 593 
existe assim óh... (se chegou) um policial, uma coisa 594 

assim, chegou em você... não existe mais, mano ... 595 

pode mover processo porque eu tô ciente disso... a 596 
polícia chegou tu pode discutir verbalmente, tu não 597 

pode é agredir ele em pancadaria, aí pode dar 598 

cadeia... isso se vocês quiserem ... 599 
Ivan mas eles já chegam levantando você no cacete... 600 

Álvaro [Já chegam... pode ir lá...] 601 
Ivan [Não tem como você conversar.] 602 

Ilma Então, pois é... vamos só voltar porque:::[ tem mais 603 

gente que não falou.] 604 
Silvia [A gente... é.] De repente isso po... podem v... voltar 605 

na pergunta quem quiser falar... 606 
Ilma É::: 607 

Silvia Hã:::: Vamo responder a próxima que seria... a 608 

violência mais grave que vocês... 609 
Ivan Pra mim é a verbal, [a mais grave.] 610 

Silvia [A verbal?] 611 

Ivan Por causa que nem eu escutava... é que nem tamo 612 
falando, agora de cultura, que nem eu escutava...  613 

Silvia Uhum 614 
Ivan “Me dê um tapa, mas não me fale isso ...” 615 

Ilma Hum::: 616 

Ivan Minha mãe  cansou de chegar e falar pra gente... 617 
minha própria mãe... “me dê um tapa, mas não me 618 

responde do jeito que você tá me respondeu...”, que 619 
uma palavra fere mais do que um tapa... <posso tá 620 

errado.> 621 

Roberto Tá:::...  622 
Ivan Lógico, no murro também cê vai machucar, né, 623 

cara? Lógico... mas... 624 
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Álvaro Mas assim ó, pra, pra... pra tua profissão, como 625 

pessoa, concordo. Só que pra lei a, a v... essa aqui 626 

física, ela esclarece tudo... 627 
Alexandre É a pior, né?  628 

Álvaro É a pior... porque se você não tocou numa mulher,  629 

aqui óh, toquei nela, tá? ((Olha para Ilma)) 630 
Machuquei... ela vai lá ou ela caiu ali... machucou 631 

aqui... fez um, um boletim de ocorrência, um B.O. e 632 
acusou eu... tô quebrado... tem um hematoma nela... 633 

até eu provar que o tapinha que ela caiu  ela caiu ali, 634 

acabou pra mim... e a, e a verbal ela é dolorida, mas 635 
poucas pessoas reagem... que que eu falei, ela 636 

anestesia você, ela te tira do prumo, mas assim... 637 

mas a física, perante a sociedade e perante a lei, é a 638 
mais forte . 639 

Vanessa Então, aquilo que é mais grave tá sendo definido 640 
então de acordo com a punição então, se você se 641 

complica com a lei é porque aquilo é mais grave ? A 642 

gravidade não tá sendo definida de acordo com... 643 
Ilma [Com o sofrimento ...] 644 

Vanessa [com quanto] de sofrimento você causa no outro? 645 
Vocês mesmo tão falando, né, que verbal é mais... é 646 

mais grav..., é mais... machuca mais... 647 

Álvaro Mais grave é a::: [(lei ).] 648 
Vanessa [Então...] 649 

César Eu acho que o mais... 650 

 ((conversas sobrepostas)) 651 
César Eu acredito que (o que mais afeta) a companheira , a 652 

mulher, é tu <acabá com a autoestima dela>... pode 653 
dar um tapa, daqui a noventa dias ela esquece, daqui 654 

um mês... mas a autoestima, tu acabou com a 655 

autoestima dela... mas enfim, acabou com ela... é 656 
capaz de chegar num ponto que se ela não conseguir 657 

se contr:: se autocontrolar de fazer uma besteira e se 658 
suicidar qualquer coisa... acabou com a autoestima 659 

da pess... é, não é só com a mulher... é pro... 660 

Edvan [Vice e versa, né ?] 661 
César [É, até a gente.] 662 

Ilma Essa é a violência psicológica, né?... 663 

Ivan [Mas daí vem aqui a:::...] 664 



720 

 

César [Eu acho que é a que mais machuca] a mulher é isso 665 

aí... pra mim... pra minha opinião. 666 

Ilma E o homem? 667 
César O homem também... a mesma coisa, [se acabou com 668 

a autoestima] 669 

Ivan [Como a guria do vídeo ((incompreensível))] não 670 
queria que nem pedaço de carne? 671 

Ilma Isso... isso mesmo. 672 
Roberto Em São Paulo, né? 673 

Ilma Foi... foi isso. 674 

Ivan Não foi isso que ela falou? 675 
Ilma Isso. 676 

Ivan Que...”que nem um pedaço de carne” lá... “olhava 677 

que nem um pedaço de carne”... 678 
Ilma Sim. 679 

Ivan Tá, e daí? Se a gente cobiçar ... 680 
 ((risos)) 681 

Ivan Não, tô falando sério... nói cobiça aqui...   682 

Ilma Não, acho que ele tá falando sério. 683 
Ivan Nói cobiça aqui... dá um::: uma:: uma prisão 684 

também? 685 
Ilma Depende... o que o senhor chama de cobiçar? 686 

Ivan Ah, tu tá passando na rua:::... 687 

 ((risos)) 688 
Ivan e tá::: ((incompreensível)) “Olha, olha que 689 

gostosa...” 690 

Ilma Mas o senhor vai falar isso pra pessoa? 691 
Edson [Já escutei.] 692 

Ivan [Eu já escutei] gente falá e já falei também, não  vou 693 
mentir. “Nossa, olha que gostosinha e tal”, entende? 694 

Ilma Hãm tá. 695 

Ivan Isso aí, isso... n... agora vou te contar... 696 
Alexandre [Ai ai...] 697 

Ivan [A mulher] quando pa... passa na frente de um 698 
canteiro de obra... o peão não mexeu com ela abaixa 699 

a autoestima, que nem ele falou ali... cê pode notar... 700 

a mulher passou perto do canteiro de obra lá na rua 701 
... 702 

Alexandre [Às vezes não abaixa ...] 703 

 ((risos)) 704 
Ivan [Nenhum peão olhou pra ela]... nenhum peão... 705 
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participantes ((risos)) 706 

Alexandre Mas é. 707 

Ivan Ela abaixa a cabeçinha sai toda... ((Ivan faz cara de 708 
triste)) agora um peão mexeu... 709 

Edson (O que que eles já tão) ((rindo)) 710 

Ivan Eles já tão falando aí óh por trás . 711 
 ((falas sobrepostas)) 712 

Ilma Quantas mulheres falaram isso pro senhor? 713 
Ivan Hãm? 714 

Ilma Quantas mulheres... quand... 715 

Ivan Olha, já escutei comentário no ônibus disso.  716 
Ilma Não, não, quantas mulheres o senhor conhece que 717 

falaram isso pro senhor? Que gostariam de ser 718 

cantadas, assediadas, isso é assédio . [É diferente... 719 
não é cobiça, não é:::] 720 

Ivan [Hã:::... nã:::... nã:::...] 721 
Ilma Vamos colocar nomes, nomes corretos, isso é 722 

assédio . 723 

Ivan Nã::... nã:::... 724 
Ilma Quantas mulheres falaram isso pro senhor? 725 

Ivan Pra mim, indiretamente assim não... 726 
Ilma Isso... 727 

Ivan Mas que a gente já escutou no ônibus... disso, que já 728 

escutei ã, ã às vezes cê tava sentado no ônibus ali, 729 
tem um grupinho de mulher conversando sai esse 730 

assunto eu até (que tem ). 731 

Ilma Mas... e será que assim é... essa questão da gente 732 
fazer a nossa parte, né?  733 

Ivan Aham. 734 
Ilma Levar lá um pouquinho, com a água tal... fazer a 735 

nossa parte será que não é chamar a atenção pra 736 

isso? Porque esse talvez esse grupo de mulheres 737 
também sejam machista... elas não percebem a 738 

violência que elas estão sofrendo e que elas tão 739 
cometendo também como as outras, com os 740 

homens... será que a nossa parte não seria falar para 741 

essas mulheres tá é... mas isso é uma questão... [de 742 
assédio...] 743 

Edvan [(tá errado)] 744 
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Ivan [Mas como que tu vai falar pra uma mulher que ela 745 

é bonita], coisa, sem ter essa agressividade que cê tá 746 

pensando ?   747 
Ilma Então, né? Agora eu pergunto até pra vocês todos 748 

assim... qual é a função de falar para uma pessoa 749 

que vocês nunca viram na vida que ela é bonita? 750 
Que que vocês esperam com isso? 751 

Edson Nenhuma. 752 
César Nenhuma... nada. 753 

Roberto [Na:: não, eu acho que daí ...]  754 

César [Negativo.] 755 
Vanessa É... 756 

Roberto [Não...] 757 

Ivan [>Não, não, não, não, não<], eu [já::] 758 
Roberto [Acho que] isso tem que::: pensá na expectativa né, 759 

que também os homens é:::  recebem... tá?  E os 760 
amigos, os colegas, né, pra provar que é macho, pra 761 

provar que é... [o bonzão que tem que dizer “ó pss... 762 

pss... oh, gostosa ”.] 763 
Ilma [Exata... é exat... mas é isso...] 764 

Roberto [E isso...] 765 
Ilma [Mas e pra isso] que eles tão falando com 766 

“nenhuma...” 767 

Roberto Né?  768 
Ilma Não é? Vocês não têm essa intenção de que a 769 

mulher olhe pra vocês ou fique com vocês, [vocês 770 

que eu digo é o homem, tá? ((incompreensível))] 771 
Alexandre [Mas se ela (já ficasse)...] 772 

 ((falas sobrepostas)) 773 
Ilma [Vocês ficam... ((incompreensível))...] 774 

Álvaro [Mas uma coisa que eu não entendi] por que o que 775 

que é assédio? 776 
Ilma É exatamente isso... 777 

Álvaro [Não, não é...] 778 
Ilma [Você::...] 779 

Álvaro Nã::o... eu discordo contigo... pra mim o assédio é 780 

aquele homem que tá lá se exibindo, tudo saradinho, 781 
tirando a roupa pra mulher... aquilo é um assédio... 782 

isso aqui é uma comunicação verbal ... tá errado o 783 

homem, concordo contigo... pra mim o assédio, é a 784 
mesma coisa a mulher passar lá... é um assédio 785 
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também com o homem, presta atenção, aí você tá 786 

mudando as coisa...  787 

Silvia Mas aí você inverteu [os lugares.] 788 
Álvaro [Não, mas assim, o assédio] é assim óh... o homem 789 

tá lá e a gente vê tem, tem homem saradinho tá se 790 

aparecendo lá passa no grupo das mulher, na frente 791 
da, das mulher... que nem ela tá falando... isso é um 792 

assédio,um assédio físico... bele::za. Esse que tu tá 793 
falando aqui é uma comunicação só que uma 794 

comunicação do homem errada...  o homem tá 795 

errado em falar com a guria lá tal e mesma coisa é a 796 
mulher se coloca lá pra ver se não é [assédio.] 797 

Roberto [Mais isso pode...] 798 

Silvia [Seu Álvaro...] 799 
Roberto ser compreendido também como um assédio por 800 

quê? Se a mulher passa lá, né, digamos com uma 801 
minissaia, né? 802 

Álvaro Sim. 803 

Roberto É:::, gente, né, qualquer mulher que [possa sair na 804 
rua...] 805 

Álvaro [Tem o direito.] 806 
Roberto pode ser, né, é... cantada e... e, e [assediada] 807 

Ilma [Assediada.] 808 

Roberto Tá? Óh, e isso pode causar na mulher, existe... in... 809 
inclusive estudos sobre isso, tá, é::: é::: uma 810 

sensação de medo...  811 

Ilma Uhum. 812 
Roberto Medo de ser violentada, [tá?] 813 

César [Você p...] 814 
Roberto E isso é um dos elementos que mais dificulta a vida 815 

das mulheres hoje em dia, tá? Porque im... impede 816 

elas de estudar à noite... muitas não cons... não saem 817 
de casa depois das oito da noite porque têm medo de 818 

pegar o ônibus e descer do ônibus e ser ser 819 
assediada na rua...[e isso... né?] 820 

Ivan [Mas daí isso já é outro] departamento, né, senhor? 821 

César [Não.] 822 
Roberto [Não.] É o [mesmo.] 823 

Ivan [É outro departamento,] aí é::: é é bandi::tismo, aí 824 

é::: [coisa da noite .] 825 
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Silvia [Mas a mulher não sabe] quem tá falando isso, qual 826 

é a [intenção da pessoa...] 827 

Ilma [Exa::to.] 828 
Álvaro [Mas aí q...] 829 

Edvan [Éh::] 830 

Ilma [Mas a pessoa] tem que deixar bem claro... 831 
 ((conversas sobrepostas)) 832 

Edvan É::: aí... pode ser um peão, pode ser um cara... do 833 
mal, pode ser um bandido, [qualquer coisa .] 834 

Ivan [Que isso?] 835 

Ilma Acho que:: 836 
Edvan Quem tá assediando... não... ela não vai saber se o 837 

cara é::: [certo, não vai s:::] 838 

César [A própria mulher tá no ponto] de ônibus, você 839 
chegando lá e ped... 840 

Ilma Ela não [vai negar, a gente...] 841 
César [Pra ela, ela já pode] ser um assédio. 842 

Roberto Já pode ser um assédio.  843 

César Pode ser um assédio. [Só de chegar pra ela e...] 844 
Ilma [Acho que a gente deixá claro] acho só pra deixar 845 

claro o que que é o assédio, o assédio, seu Álvaro, e 846 
pra todo mundo é qualquer ato que faça, é::: com 847 

que o outro se sinta inferior... você tentar humilhar o 848 

outro, colocar ele numa condição inferior a sua, isso 849 
é assédio... então qualquer forma, qualquer coisa 850 

que vocês possam imaginar que a gente faz pro 851 

outro e o outro se humilhou com aquilo, isso é um 852 
assédio... é existe vários tipos... assédio moral no 853 

trabalho é::: o assédio sexual que é esse... né de... 854 
passar na rua e outros tipos de assédio... então assim 855 

é bem  importante que fique isso bem claro.  856 

Álvaro [Não, mas é.] 857 
Ivan ((incompreensível)) 858 

Ilma [Assédio] é você tentar humilhar o outro... você... 859 
Roberto [Mas às vezes é...] 860 

Ilma [violência contra o outro...] 861 

Roberto Às vezes... 862 
Ilma mesmo que não seja sua intenção...  863 

Roberto É... 864 

Ilma Mas aquilo aconteceu... é um assédio. 865 
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Roberto E às vezes pode ser que a pessoa não sinta que é 866 

uma humilhação, mas ela pode... ela, ela pode se:: 867 

sentir é::: inibida é:::... 868 
Edvan °Ofendida .° 869 

Roberto É, ofendida e, e aí tipo é:: e, e pode também se 870 

sentir é:::  871 
Vanessa Vulnerável, né? 872 

Roberto Vulnerável. É.  873 
Vanessa Vulnerável. 874 

Roberto É justamente, né? Vulnerável. 875 

Ilma Até quem... 876 
Roberto [É essa palavra que... eu ia...] 877 

César [Só pra...] 878 

Ilma [Tem uma preparação de um tema] que gente vai 879 
falar mais tarde que a gente vai fazer justamente 880 

isso assim, homens e mulheres falando sobre isso... 881 
vocês vão ver assim daquela pesquisa a quantidade 882 

de pessoas que foram entrevistas... mais de noventa 883 

por cento das mulheres consideram assédio.  884 
Álvaro Se vocês [for olhar...] 885 

Ivan [Ah então] eu e, é, a, daqui uns dias você vai ter que 886 
sair na rua... desculpe a::... 887 

Ilma Aham. 888 

Ivan a minha coisa... 889 
Ilma [A gente tá aqui pra falar...] 890 

Ivan [((incompreensível)) não precisa nem sair.] 891 

Ilma Vocês têm que falar o que vocês acham... 892 
Ivan ((incompreensível)) não precisa nem sair então 893 

porque... aí o meu caso que ele falou agora, daqui 894 
um dia ninguém vai sair na rua com medo de, de, 895 

de... 896 

Roberto As mulheres... 897 
Ivan Eu vou dar um “bom dia”, “tá me assediando, pera 898 

aí que vou lá na delegacia ”. 899 
Álvaro ((risos)) 900 

Ivan [Mas não é verdade?] 901 

Ilma [Não, o que,] o que que eu acabei de falar de 902 
assédio né? Vamos repetir... assédio é toda, todo o 903 

ato que faça o outro se sentir inferior, humilhado... o 904 

senhor... vocês passarem na rua... a gente passar na 905 
rua, eu passei na rua pra cumprimentar o senhor e 906 
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falar “bom dia”, isso... isso seria assédio? [O senhor 907 

se sentiria humilhado porque dei ‘bom dia’?] 908 

Ivan [Mas depende... depende...] passa uma menina 909 
bonita por... “bom dia” ((tom de voz diferente, 910 

‘sedutor’, encena o que diz)) se olha disso assim... 911 

ela nem olha, né?. 912 
Participantes  ((risos)) 913 

Ivan [Presta atenção.] 914 
Silvia [Mas se o senhor parar no “bom dia”,] se o senhor 915 

parar no “bom dia” aquela desconfiança que ela teve 916 

vai por água abaixo porque, né?  917 
Ivan [Não sei, né?] 918 

Silvia [O senhor espera que:::] talvez fosse acontecer algo, 919 

não aconteceu então okay, [né?] 920 
Ivan [Nã...] eu não sei, mas é... [vai saber.] 921 

Silvia [Agora...] 922 
Ivan [Mas se tu...] 923 

Ilma [A gente tem que pensar nisso.] 924 

Ivan Daqui a pouco de, de tanta... não, não tô falando que 925 
:: né? mas... vamos supor... a mina passou ali o 926 

senhor aqui deu ‘bom dia’ pra ela... daqui a pouco 927 
tem uma viatura atrás lá “oh, aquele senhor lá 928 

mexeu comigo lá óh”... [então tem viatura ali...] 929 

Ilma [É, mas não é assim né, seu Ivan.] 930 
Ivan Ah é:::: ((tom ascendente)) 931 

Ilma Não, não é assim. 932 

Ivan [Lógico que é.] 933 
Ilma [O senhor, senhor tá meio] ((incompreensível))...  934 

Ivan [>Não, não, não, não.<] 935 
Álvaro [Não, não isso aí aconte:ce.]  936 

Ivan Aconte:::ce. 937 

Álvaro Se você pegar [e ver os boletim de ocorrência o que 938 
tá acontecendo lá...] 939 

Ilma [Acho que a gente pode pensar nisso, tá?] 940 
Álvaro para e ver como é que ocorre um boletim de 941 

ocorrência ali, tu vai cair na realidade que ele tá 942 

falando a verdade. 943 
Ilma Acho que a gente pode pensar nisso, pensar em 944 

como essas as atitudes... de, de repente vou pensar 945 

nisso assim... a gente vai assediar o outro... [por que 946 
que a gente tá fazendo isso?] 947 
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Ivan [Aí você passa e não cumprimenta você é boçal.] 948 

Álvaro É. 949 

 [((falas sobrepostas))] 950 
Silvia Olha, a gente recebe aqui as situações de 951 

violência...] e não ficou uma situação... 952 

Alexandre pra não experimentar a Lei Maria da Lenha aí tem 953 
que mudar, né? 954 

Silvia assim né... tão simples, geralmente são situações 955 
bem mais graves que:::[que geram...] 956 

Alexandre [Lá no ((nome de um bairro da cidade))] o pessoal 957 

conhece por Maria da Lenha , né?. 958 
Álvaro Mas é, a realidade é essa. [A única forma como eles 959 

recebe nós aqui é uma coisa , mas escreveu no papel 960 

acabou ((gesticula batendo uma mão na outra))] 961 
Edson [A única violência que ((incompreensível)), aí tá o 962 

problema.] 963 
Ivan É, °mas é que nem eu falei é, eu acho que isso daí 964 

como... quando a gente... tem o poder na mão... a 965 

gente podia chegar e mudar esse negócio °... a gente 966 
já tá mudando. 967 

Ilma Justamente. 968 
Ivan Por que que a gente não pode mudar isso daí? 969 

[Claro que pode.] 970 

Álvaro [Mas vou falar pra ti uma coisa...] 971 
Ivan Chegar lá na delegacia u... que nem... vamos supor 972 

que nem lhe falei que, comentei acho que foi 973 

contigo esses dias, né? Comentei, podia de fazer... 974 
pô, que nem ele ali ((aponta para Roberto)) que tava 975 

uma coisa... que nem ela ((aponta para Vanessa)) 976 
que não... sei se é psicóloga ou o que que é ... 977 

Vanessa Ah... ((rindo)) eu acho que eu não tava quando ele 978 

chegou na apresentação, né?  979 
Alcides É. 980 

Vanessa Na verdade eu sou professora.  981 
Ivan Então, cê não tem que chegar ali... cê tem que 982 

chegar e pegar e::: ir numa delegacia... não não te:::r 983 

ir lá e se intrometer no assunto... ir numa delegacia, 984 
sentar e ver o que que acontece . Pra quem tá 985 

fazendo esses estudo, pra vê, não tô falando que nós 986 

somos santo que nem::: e, e, pelo amor de Deus... eu 987 
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fiz errado e eu vou pagar pelo meu erro... quem fez 988 

errado vai pagar pelo erro que fez... 989 

Silvia Uhum. 990 
Ivan Certo? Agora... eu tô falando assim que, que, que 991 

desde a abordagem... 992 

Vanessa Uhum. 993 
Ivan Até no na delegacia... tinha que pegar um... 994 

assistente social, alguma coisa... ficar na porta da 995 
delegacia quando sabê que aconteceu uma... uma 996 

agressão doméstica... pra ver como que chega a 997 

pessoa... que ele com, com os policiais já traz a 998 
pessoa lá...  999 

Silvia Essa tua queixa, [Ivan...] 1000 

Ivan [Primeira coisa] já algemam o cara. 1001 
Silvia Essa tua queixa, Ivan, ela é em tanto... a gente ouve 1002 

tanto de homens como de mulheres. 1003 
Vanessa Uhum. 1004 

Silvia No atendimento::: é::: pouco humanizado ali da... da 1005 

delegacia . 1006 
Edvan Mas isso em qualquer lugar, né , não é a... 1007 

Ivan Não, mas se a, se a, mas a mulher já, já... se a 1008 
mulher [chegar na delegacia ...] 1009 

César [O certo mesmo é nem precisar ir, né?] 1010 

Vanessa Há muitas pesquisas , Ivan, que, que faz... fizeram 1011 
isso... foram lá na delegacia acompanhar... pra saber 1012 

como é o atendimento [e conversaram...] 1013 

Ivan [Não, não,] mas quando cês tavam [tão lá muda.] 1014 
Vanessa [Conversaram...] 1015 

Ivan Quando cês tavam tão lá muda. 1016 
Silvia [Não, apresen...] 1017 

Vanessa [Não.] 1018 

Silvia Apresenta mais ou menos isso que você está 1019 
falando, só que independente do gênero... tanto pra 1020 

homens quanto pra mulheres... as mulheres 1021 
consideram um espaço extremamente machista... 1022 

onde hã::: quando elas vão com alguma queixa 1023 

“ah... mas tu tá aqui de novo?”, “o que que tu fez 1024 
pra merecer?” 1025 

Vanessa [I::sso.] 1026 

Silvia [“alguma coisa] tu fez pra merecer ter apanhado?”, 1027 
então são falas assim... extremamente 1028 
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constrangedoras pras mulheres e para os homens 1029 

também então é um espaço que precisa... né prec.. 1030 

 ((conversas sobrepostas)) 1031 
Roberto Mas eu acho que o objetivo aqui óh, no... né? 1032 

Assim... embora tenha essas coisas que deixam a 1033 

gente indignado com essas coisas externas, como e 1034 
o caso da delegacia , mas o objetivo é o que? É::: 1035 

documentário, trazer questões, tá, que possam fazer 1036 
eu pensar sobre... o que que compete a mim, tá? 1037 

Qual é a minha responsabilidade, tá? Diante desse 1038 

mundo que eu vivo em relação a essa desigualdade 1039 
que há entre homem e mulher né? Nesse mundo... 1040 

que é machista, que é, ainda... né? [Que existe 1041 

muitas práticas...] 1042 
Ivan [Mas se querem igualdade], por que que não dá seis 1043 

meses pro homem ficar em casa quando nasce o 1044 
filho ?  1045 

Ilma Exatamente. 1046 

Roberto Tudo bem, mas assim ó... Ivan, [eu tô falando...] 1047 
Ivan [Querem igualdade...] 1048 

Roberto Eu tô falando, isso depende do Governo... 1049 
Silvia [Mas as mulheres querem seis meses] para o 1050 

homem. 1051 

Ilma [Mas mulheres querem isso.] 1052 
Roberto Isso depende do Governo, mas, mas o que que eu 1053 

posso fazer? Que que eu Ivan posso fazer né, dentro 1054 

[da minha função?] 1055 
Ivan [É mudá o Governo.] 1056 

Roberto Participar por exemplo aqui do grupo de homens, 1057 
tá? Já é, óh... já é um... um, um ato... 1058 

Edvan Positivo. 1059 

Roberto É, positivo... tem homens que tão participando aqui 1060 
que não tão vindo com medida... é::: do juiz... tá, 1061 

eles tão aqui porque simplesmente tão aqui pra 1062 
poder bater um papo e, e conversar sobre isso... tá? 1063 

Tão assim óh é::: é::: a gente também tem que:: 1064 

olhar pra gente e, e perceber que a gente não vai 1065 
mudar da água pro vinho da noite pro dia , [tá?...] 1066 

Ivan [Sim], isso concordo contigo. 1067 

Roberto [Tá? Então na medida em que eu vou conversando, 1068 
tá? ((incompreensível))] 1069 
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Ivan [Isso vem desde lá, 300 anos atrás .] 1070 

Roberto Sim, a gente vai conseguir alterar um pouco nosso 1071 

comportamento e a nossa visão e viver melhor, 1072 
gente ... tá?  Porque tanto os homens quanto as 1073 

mulheres sofrem... com esse comportamento 1074 

padronizado, né? Como vocês tão vendo aqui... 1075 
sabe? [Então...] 1076 

Ivan [Lá na.. na...] 1077 
Roberto o objetivo é a gente poder mudar... né?   1078 

Ivan Mas na época das caverna a mulher já era arrastada 1079 

pelo cabelo.  1080 
 ((risos)) 1081 

Ivan Verdade, não é cultural isso daí? [Vem mudando, 1082 

né? Hoje em dia a mulher já tá...] 1083 
Álvaro [é a segunda  vez que eu tô vindo aqui, tenho uma 1084 

audiência marcada...] 1085 
Ilma [Só um pouquinho, gente, um de cada vez.] 1086 

Álvaro lá no fórum , naquele fórum que o primeiro... em 1087 

frente à prefeitura... e eu fui lá... quando eu 1088 
apresentei, pra mulher que me atendeu na delegacia, 1089 

as foto, as queimadura das criança, de primeiro, 1090 
segundo e terceiro grau... quando eu apresentei lá a 1091 

mulher ficou óh::: ((faz cara de assustado)) ela ficou 1092 

horrorizada... pra mim, aquela, aquela oficial, 1093 
daquela primeira delegacia que tem em frente ao 1094 

fórum, eles não tiveram coragem de olhar pra mim e 1095 

vê aquilo ali... me jogaram pro fórum... na segunda 1096 
vara criminal... por isso que eu tô aqui  ... porque eu 1097 

tô falando uma verdade. Só que tem gente que fica 1098 
com medo de me encarar... por quê? Só porque eu 1099 

sou fraquinho e já fui falar com o promotor lá no 1100 

fórum... eles me jogaram pros outros, o... pelo... pra 1101 
defensoria pública... a gente tem, como tu diz, tem 1102 

poder, mas a gente chega lá e tu é barrado.. eu só 1103 
digo uma verdade... se eu chegar com tudo que eu 1104 

tenho na mão... me dá aqui óh eu jogo pra qualquer 1105 

um de vocês e trago na próxima reunião , depois 1106 
trago o slide tudo aqui óh... eu não tô falando de 1107 

brincadeira... tô falando uma coisa séria, de homem  1108 

mesmo... e pode ser de qualquer pessoa... que é uma 1109 
realidade... eu não taria nessa aqui... por quê? 1110 
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Porque sendo barrado, eu não existo... quando eu 1111 

cheguei lá naquele fórum... lá na frente... eu dei  1112 

com meus pé... o cara falou você é o Álvaro Alberto 1113 
Silva, pode parar aqui e vai pra aquele fórum lá, 1114 

transferiram, por quê? Porque eu tô falando uma 1115 

verdade, [porque aí é pequenas causas, e aí é 1116 
bastante...] 1117 

Silvia [A gente tem que...] tem que seguir agora, né? 1118 
Antes da gente entrar em questões p... [pessoais , 1119 

acho que não vai avançar muito assim se não 1120 

((incompreensível))] 1121 
Álvaro [Não, eu só tô comentando assim sobre::: o que ele 1122 

falou assim que a gente muda], a gente chega e 1123 

conversa não digo ((incompreensível)) [a gente 1124 
pode até...] 1125 

Ilma [Começa pela gente], seu Álvaro, vamos pensar 1126 
assim... [((incompreensível))] 1127 

Álvaro [Não, mas eu tô mudando, eu tô mudando ] 1128 

Silvia A gente sempre tem algo pra mudar. 1129 
Ilma Exatamente... O senhor falando isso pra gente o 1130 

senhor já vai tá ((incompreensível)) (mesmo que o 1131 
senhor não) consiga lá...  1132 

Álvaro Não, mas é que:::...  1133 

Ilma É a... isso que a gente faz, a gente tem que pensar 1134 
que lá quem tá são os nossos filhos . 1135 

Álvaro Pois é, mas é que:::... 1136 

Ilma Se a gente não mudar isso, a delegacia vai continuar 1137 
sendo sempre assim a ((incompreensível)) vai 1138 

continuar sendo assim... 1139 
Álvaro Não, [mas daí é o que falei pra você no começo, 1140 

né?] 1141 

César [((incompreensível))] 1142 
 [((conversas sobrepostas))] 1143 

Silvia O senhor falou uma coisa interessante que eu, eu 1144 
não posso deixar passar tenho que... né, observar... o 1145 

senhor falou assim “eu tô falando uma coisa séria de 1146 

homem”  ((rindo)) 1147 
 ((conversas sobrepostas)) ((risos)) 1148 

Edson [Óh o machismo aqui óh.] 1149 

César [Machismo .] 1150 
Ilma [uma coisa séria não pode ser de mulher também?] 1151 
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 [((conversas sobrepostas))] 1152 

Álvaro [Não, mas é que assim], se você falá, se uma uma 1153 

mulher falá, a gente não vai acreditar, né ? 1154 
Ilma [Por quê?] 1155 

Alexandre [Eu entendo], é que ele falou por ele, né? 1156 

Álvaro Falei por mim... porque geralmente, as coisas [que 1157 
tão lá, quando a gente vai lá, são diferente.] 1158 

Ilma [É... então né gen... é bem isso...] bem, bem legal o 1159 
que vocês perceberam... isso é importante a gente 1160 

perceber... 1161 

Álvaro Não, mas é. 1162 
Ilma Não é, né, pra gente ficar falando...  1163 

Silvia [apontando...] 1164 

Álvaro [É uma coisa que] eu falo automaticamente , sem 1165 
você querer... só que assim... 1166 

Ilma E com isso a gente reproduz, né? 1167 
Álvaro Exato. Não, mas é bom... pra corrigir, uma crítica 1168 

é:::... 1169 

Silvia Porque a, a, a próxima pergunta era essa, se atitudes 1170 
machistas que você já teve sem perceber.  1171 

Álvaro >É o que eu falei aqui <. 1172 
Silvia Foi uma fala que o senhor não percebeu, mas que... 1173 

[né?] 1174 

Álvaro [>Ligado à cultura.<] 1175 
Ilma [À cultura...] 1176 

Ivan [Eu, eu cometo...] eu, eu cometo desse mach ... esse 1177 

machismo aí que cê falou aí, sem perceber, não é 1178 
sem perceber... é que eu tenho pavor quando a 1179 

minha mulhé tá no volante... 1180 
 ((risos)) 1181 

Ivan Não, não, é sério. 1182 

Vanessa [O senhor é motorista, né?] 1183 
Ivan [Eu tenho pavor.] 1184 

Vanessa O senhor é motorista? 1185 
Ivan Sou... sou.  1186 

Ilma Mas assim... o senhor tem pavor, o senhor tem 1187 

pavor porque ela é mulher ou porque ela é barbeira, 1188 
ela dirige mal? [Porque pode ser isso.] 1189 

Alexandre [Eu não tenho esse problema.] 1190 

 [((conversas sobrepostas))] 1191 
Ivan [Eu não sei...] eu não sei colocar a diferença ...  1192 
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 Hãm::: 1193 

Vanessa ((conversas sobrepostas)) 1194 

Ivan Eu não sei colocar a diferença.  1195 
 ((conversas sobrepostas)) 1196 

Ivan Eu não sei que se ela pega no volante, eu com::: eu 1197 

falo “meu Deus”. 1198 
 ((conversas sobrepostas)) 1199 

Álvaro É medo. 1200 
Ivan Hã::: eu não sei se eu desço do carro, se eu fico aqui 1201 

ou se eu:::... entende? 1202 

 [((conversas sobrepostas))] 1203 
Vanessa [O senhor se sente inseguro com ela dirigindo?] 1204 

Ivan Hãm? 1205 

Vanessa O senhor se sente inseguro com ela dirigindo? 1206 
[Acha que...] 1207 

Ivan [Sim.] 1208 
Vanessa que não é seguro? 1209 

Ivan Toda vez que eu vou perto dela eu falo “óh, chega 1210 

pra lá” 1211 
 ((risos)) 1212 

Ilma É, mas isso pode ser que ela em específico... com a 1213 
sua mulher, não quer dizer que o senhor  [tenha 1214 

medo...] 1215 

Ivan [Não...] 1216 
Vanessa [Mas será porque...] 1217 

 [((conversas sobrepostas))] 1218 

Ivan Não... Já diri... já, já já trabalhei com mulher  1219 
Ilma [É, tem essa coisa...] 1220 

Ivan [Que é... que é da ((nome de uma empresa)), 1221 
lembra?] ((olha para César. Ambos são motoristas)) 1222 

A::: não sei se ele que trabalha com entrega ele deve 1223 

lembrar...((apontando para Edvan)) 1224 
César A loira? 1225 

Ivan A mulher da da ((nome de uma empresa))lá. 1226 
Edvan [Não conheço.] 1227 

César [A galega?] 1228 

Ivan É... não lembra da... aquela que tinha a carreta... 1229 
Edson [((incompreensível)) que dirigia carreta? Aquela lá 1230 

dá de dez a um num homem, cara.] 1231 

Ivan [Ela botava carreta lá lá na:: na ((nome de uma 1232 
empresa))] 1233 
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Edvan Não conheço. 1234 

 ((conversas sobrepostas)) 1235 

Ivan Nós cinco entrava na ((nome de uma empresa)), três 1236 
de cada... você ter ideia eu tive que colocar a 1237 

carreta, eu colocava... não, eu tô falando assim, na 1238 

maneira de falar...  eu apanhava pra ela no volante 1239 
que nem criança pequena, rapaz. Ela ia lá falô 1240 

“Pode colocar a tua lá que depois eu coloco a 1241 
minha”... tendeu? porque ela sabia que não ia b... eu 1242 

ia lá °colocava° tudo, ela vinha um tanto assim óh... 1243 

((gesticula com as mãos)) do espelho, ela colocava, 1244 
a dela, do lado da minha... um tanto assim óh... e eu 1245 

quando ela colocava a dela eu não conseguia coloca 1246 

a minha... 1247 
Álvaro ((risos)) 1248 

Silvia [Mas então oh::: oh Ivan,...] 1249 
Ivan [Ela tirava pra mim poder entrar.]  1250 

Silvia é::: é::: quando você fala, você é bem inseguro com 1251 

a sua mulher você entende isso como uma atitude 1252 
machista? 1253 

Ilma [>Ou não sabe me dizer?<] 1254 
Ivan [Po:::] eu não sei dizer ... pode até, que nem cê 1255 

falou, sem perceber... numa dessa eu tô fazendo sem 1256 

perceber. 1257 
Silvia Sim. 1258 

Ivan Porque eu não... não é que eu não deixe ela pegar 1259 

no... tanto que meu carro tá com ela, não é que 1260 
não... sou machista pra ela não dirigir... tanto que 1261 

meu carro tá lá ó... sai daqui tá lá no serviço, 1262 
trabalha na frente da ((nome de uma empresa 1263 

local))... o carro tá lá dentro... tá lá com ela. 1264 

Ilma Sim. 1265 
Ivan E, eu não confio nela não é isso tudo... às vezes eu 1266 

((tosse)) quando a gente vem pro centro... algumas 1267 
vezes vem pro centro... até, até falo “vai”, mas ela::: 1268 

“pode ir, leva” daí eu sento lá atrás, já... mas eu 1269 

sento lá atrás mas eu falo “se a porrada for de frente, 1270 
pelo menos aqui atrás eu já tô:: (tô cercado)...” 1271 

((gesticula batendo uma mão na outra)) 1272 

 ((risos)) 1273 
Ivan Mas é sério, oh, é sério ((incompreensível)) 1274 
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 ((conversas sobrepostas)) 1275 

Silvia Mais alguém com uma atitude que... percebe... 1276 

perce... agora percebe que é machista, mas que::: 1277 
enfim... (conviveu)? 1278 

Edvan [É o:::] 1279 

Edson [óh o:::] não citaram, ma:::s normalmente isso é, é 1280 
certo, eu vejo em mim e sei que é muita gente faz 1281 

isso, “eu trabalho, o dinheiro é meu , eu faço o que 1282 
eu quero”... 1283 

 ((silêncio – 4 segundos)) 1284 

Ivan Aí::: não. Eu nem vejo (o meu dinheiro). 1285 
Edson Aí::: aí:: aí eu agora eu tô ((incompreensível)) nem 1286 

sempre foi assim... 1287 

 ((falas sobrepostas)) 1288 
Ivan Eu nem sei quanto eu tenho no banco oh. ((rindo)) 1289 

Alexandre ((conversas sobrepostas)) casal ali trabalha... cada 1290 
um no seu... setor, né? 1291 

Silvia Sim:: 1292 

Alexandre Às vezes e aí compra um carro e aí o homem diz 1293 
“ah o meu carro”... coitada a mulher fica olhando 1294 

“poxa, né, eu tô aqui todos esses anos vivendo com 1295 
esse vivente aqui e ele... quando a gente... adquire 1296 

alguma coisa ele diz ‘o meu carro’” isso já é uma 1297 

disputa, né, entende?   [Já é :::... ou tudo eu, né? 1298 
Tudo eu.] 1299 

Silvia [Uhum:::] 1300 

Roberto [É:: ou “Eu fiz isso”] ou “eu fiz aquilo”, [“eu fiz a 1301 
casa”.] 1302 

César [“Minha casa”] 1303 
 ((falas sobrepostas)) 1304 

Ivan [Na verdade o meu carro tá no nome da minha 1305 

mulhé, é dela  ((rindo))] 1306 
 ((falas sobrepostas)) 1307 

Alexandre [(se é da família, né) O nosso carro... a nossa casa e 1308 
tal, entende? Não é específico de um . 1309 

 ((falas sobrepostas)) 1310 

Alcides [É difícil dizer o nosso.] 1311 
César [Difícil dizer] nossa casa... é minha casa... 1312 

 ((conversas sobrepostas)) 1313 

Álvaro Casar é uma união, né? É uma união... do casal. 1314 
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Ilma É até por isso, né, o homem é colocado para esse 1315 

papel é difícil pra vocês ... o homem é coloca no 1316 

papel de ser o provedor... “é tudo meu, eu tenho que 1317 
fazer [eu tenho que dar conta daquilo” não é bem 1318 

assim,né ... será que é tão difícil assim dividir?] 1319 

Alexandre [Lá em casa não], lá em casa ((incompreensível)) 1320 
não é mais.] 1321 

César No próprio banco cê vai lá o cara pe... pede um 1322 
cadastro pra ti de o:: “O senhor tem em casa?”, 1323 

mesmo sabendo que tu é casado não perguntam 1324 

“Vocês tem casa?”, “O senhor tem casa?” Não, 1325 
então já é::: a mulher pode tá no lado e perguntam 1326 

“vocês dois tem casa, carro, alguma propriedade?”? 1327 

Não, ele pergunta “o senhor tem?” já, já começa lá, 1328 
tá? Pode vê, já tem uma separação . 1329 

Álvaro É pra, pra abrir uma conta em conjunto hoje num::: 1330 
tu chega lá eles perguntam “tu tem isso, tu tem 1331 

aquilo?”, “Separado?“ 1332 

César Não, mas quando é união de bens não. 1333 
Ilma Mais alguém nota alguma coisa, percebe... se não 1334 

em si, percebeu alguém...?  1335 
Anderson Tu ia falar ali ó::: Ed... 1336 

Edvan É, é:: co:: coloquei aqui “colocar limites na 1337 

capacidade da mulher”, né? Esse negócio de carros 1338 
aí eu já fiz isso daí a mulher... foi estacionar e dizer 1339 

“não, deixa que eu coloco... 1340 

Edson [((risos))] 1341 
Ilma [Ah::: tá.] 1342 

Edvan que tu não vai conseguir”, quando tu acha que ela 1343 
não vai conseguir tu acaba ... 1344 

Edson [Minha mulher diz “vou encostá o carro” 1345 

((incompreensível)) “Agora tu estaciona pra mim 1346 
que eu não consigo”((ri, gesticulando e 1347 

ridicularizando a mulher))] 1348 
Ivan [Não, é, é, é essa mulher da ((nome de uma empresa 1349 

local)) vou te contar, cara.] 1350 

Edson ((incompreensível)) não consegue dar a ré... 1351 
((risos)) 1352 

 ((conversas sobrepostas)) 1353 

Ivan [Tinha uma na ((nome de uma empresa local))outra 1354 
na... na ((nome de uma empresa local))... na ((nome 1355 
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de uma empresa local)), ((nome de uma empresa 1356 

local))... uma tal de ((nome da motorista)). 1357 

Edvan [Ele acha que a mulher... ((incompreensível)) daí o 1358 
cara se confia, né?] 1359 

Silvia [A última... a última pergunta...] 1360 

Edvan [Mas quando a mulher é melhor do que tu em 1361 
alguma coisa] ela não fala isso, cara . ((para Edson, 1362 

se referindo ao seu comentário sobre sua mulher 1363 
pedir para que ele estacione)) 1364 

Ilma Acho que tem só mais uma, pra gente conseguir 1365 

terminar, né? 1366 
Ivan Tá, vambora, vambora . 1367 

Silvia Se... se é possível viver sem o papel específico de 1368 

homem e de mulher... se vocês acham que 1369 
((incompreensível)) 1370 

Ivan Tudo vivendo igual a mesma coisa é isso que cê tá 1371 
falando [ou.. cê tá falando:::?...] 1372 

Ilma [É... isso... sem papel específico.] 1373 

Silvia Sem papel específico. 1374 
Ivan Não, daí é igual... mas lá em casa é assim. 1375 

Ilma ((incompreensível)) tendo os dois papéis...  1376 
Ivan Lá em casa é assim... tanto faz ela como faz eu... 1377 

nós dois que, que:: tipo assim “ah, eu mando aqui, 1378 

ela manda aqui” não. Ela chega fala “oh... o que que 1379 
acha de fazer isso?”...que nem um:: o piso lá de 1380 

casa... tem que trocá... ela pegou, ficamos uns dois 1381 

meses conversando... e não é que vou dizê que a 1382 
minha palavra é a última palavra ou a dela é a 1383 

última... ela chegou pra mim “que que cê acha de 1384 
nós trocar o piso?” eu falei “cê é que sabe...”, “tá, 1385 

mas não vai dar palpite?”daí eu falei “já dei minha 1386 

opinião... você que sabe...” daí fomos comprar o 1387 
piso... daí o bicho pegou .... 1388 

 ((risos)) 1389 
Ivan porque ela... ela mostrou vinte tipo de c... coisa... 1390 

Edson “eu gostei de nenhum” 1391 

Ivan Mas eu não gostei de nenhum. 1392 
Participantes  ((risos)) 1393 

Ivan Eu olhava assim falei “meu Deus do céu, mas como 1394 

que eu vou falar pra ela que eu não gostei disso daí 1395 
?” Daí eu falei “mas e você qual que você 1396 
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colocaria?”, ela falou “eu colocaria esse aqui óh”, 1397 

falei “então vamos coloca esse aqui...”, “cê 1398 

gostou?”, “gostei” , entende? Mas me... é que nem 1399 
eu tô falando... lá em casa não tem isso aí “eu sou... 1400 

eu sou o dono da, da, da casa, eu sou o dono do 1401 

carro, eu sou o dono da...” não é:: é eu e ela... ela 1402 
pergunta, chega e “o que cê acha de nós esse mês 1403 

fazê isso?”, “o que cê acha esse final de semana de 1404 
fazer isso?”,  entende ? 1405 

Ilma Entendi, mas vamos pensa isso pra fora da casa 1406 

também, será que é possível ? 1407 
Ivan O quê? 1408 

Ilma Não ter... é::: não ter esse papel definido... de 1409 

homem e mulher? 1410 
Álvaro Depende da situação... se estão em união... os dois... 1411 

conforme o tipo cê tiver a situação, aquele que tiver 1412 
próximo de resolver o problema tem que resolver... 1413 

se acontecer um acidente aqui e eu tiver aqui, 1414 

comigo, eu tenho que chegar e resolver... se ela não 1415 
tiver lá ela tem que chegar e resolver porque às 1416 

vezes não tão junto, tá me entendendo? É conforme 1417 
a situação... fora de casa é isso... quer dizer, dentro 1418 

de casa é uma união e fora de casa tem que ser 1419 

também uma união.  1420 
Ilma Uhum. 1421 

Álvaro Porque se acontece um problema eu não posso 1422 

chegar lá... ela tá lá ela tem que resolver... não é 1423 
que... ela é obrigada a resolver, eu tô indo pra lá, eu 1424 

não vou chegar a tempo... aí eu preciso assinar um 1425 
boletim ou alguma coisa, coisa assim... ela tá ali, 1426 

por mais que o carro teja no meu nome ela tem 1427 

capacidade pra isso...  porque é uma união. 1428 
Ilma Hum:: 1429 

Álvaro Daí assim é indiferente, né?  1430 
Ilma E enquanto sociedade, gente? 1431 

César [Sem:: sempre...] 1432 

Ilma [não só o casal,] homem com mulher. 1433 
César Não, eu acho que sempre vai ter uma diferença . 1434 

Ilma O senhor acha que sempre vai continuar exi... 1435 

César Eu sempre... eu sempre me... ao mesmo... primeiro 1436 
lugar pelo biótipo...  1437 
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 ((falas sobrepostas)) 1438 

Ivan As própria mulher já coloca  isso... [As mulher 1439 

mesmo coloca... não...] 1440 
Ilma [As mulheres e os homens?] 1441 

Ivan Não hã... as... p... porque a... elas... às vezes cês  1442 

falam de, do poder. De::: de ter mais... mais mulher 1443 
na política, certo? Não tem mais mulher na política 1444 

porque vocês não querem que tenha mais mulher na 1445 
política. 1446 

Vanessa [Vocês quem?] 1447 

Edvan [Porque elas mesma] não votam nela. 1448 
Ivan Vocês mesmo não votam.... votaram no Collor 1449 

porque Collor era bonito . 1450 

Participantes  ((risos)) 1451 
Ivan É verda::: de. 1452 

Roberto Mas também:::... 1453 
Ivan votaram na Dilma, a Dilma quebrou o País... e daí ? 1454 

Ilma Por que vocês acham que isso acontece? 1455 

Roberto Só que::: 1456 
Ivan Porque vem de lá da cultura .  1457 

Roberto [Só que também assim ó... é:::...] 1458 
Ilma [Temos que começar a pensar nisso aí.] 1459 

Roberto É::: não é... a gente mais uma vez tá 1460 

responsabilizando as mulher por isso ... 1461 
Ilma Uhum:: 1462 

 ((conversas sobrepostas)) 1463 

Roberto Tá?  É::: tá. Assim óh, gente, ((assovia para chamar 1464 
atenção de todos)) essa questão relacionada à 1465 

política... m.. quem são os políticos são os homens... 1466 
os homens decidem... tá, inclusive assim óh, quem 1467 

vai entrar de candidato dentro dos partidos... quem 1468 

decide são os homens... tá? Porque são os homens 1469 
que estão lá. 1470 

Ivan [E tem a (maioria)] 1471 
Roberto [eles não vão colocar...] 1472 

Ivan Tem a (maioria) ali. 1473 

Roberto Eles não vão colocar uma candidata do partido deles 1474 
que vai ameaçar... entendeu? Tá? 1475 

 ((conversas sobrepostas)) 1476 

Roberto Assim que funciona.  1477 
 ((conversas sobrepostas)) 1478 
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Vanessa Porque a grande... é... 1479 

Roberto Assim que funciona a escolha do candidato a 1480 

prefeito de ((nome da cidade))... do vice-prefeito... 1481 
de quem vai se candidatar a vereador e tudo mais... 1482 

a outra questão relacionada à Dilma...  1483 

Edson Mas por:: por:: por que...? 1484 
Roberto a Dilma foi tirada dos poder por ser mulher. Tá? ela 1485 

pode ter cometido equívocos durante o::: o:::  1486 
Álvaro Mandato. 1487 

Roberto processo... campanha eleitoral e... diabo a quatro... 1488 

ou as pedaladas fiscais, mas, gente, os homens que 1489 
tiveram no poder... [Lula, FHC, tá?] 1490 

Ilma [fizeram ((incompreensível))] 1491 

Ivan [Fizeram a mesma coisa e...] 1492 
Roberto fizeram coisa muito piores inclusive, e não foram 1493 

retirados, não houve impeachment nenhum . 1494 
Ilma Exato. 1495 

Roberto Tá? Então assim ó... gente... e a gente pode voltar a 1496 

conversar sobre isso... num outro encontro... 1497 
César Isso é uma demonstração de machismo. 1498 

Roberto Éh. A sociedade incorpora essa prática machista. 1499 
Ivan Mas a sociedade que impõe, mas a também tem... 1500 

quantas mulheres votam no Brasil?  1501 

César [A maioria.] 1502 
Ivan [Ou aqui em ((nome da cidade))]... quantas mulher 1503 

vota? Se for pegar todas as mulher que vota, se elas 1504 

quiserem eleger uma prefeita elas elegem. 1505 
Edson Oh Roberto, Roberto, Tem outra coisa... tá, eu 1506 

participei de f... antigamente era PFL, depois se 1507 
transformou o DEM... eu ia nas reuniões enquanto 1508 

tinha vinte homens, tinha uma mulher...  1509 

Vanessa Agora vamo pensar na vida desses hom:::  1510 
Edson [Aí... eu pergunto...] 1511 

Vanessa [Homens e mulheres...] 1512 
Edson [Nas reuniões... falo “por que não vira isso aí 1513 

também?”] 1514 

Vanessa [°Tem que ver o tempo que tem disponível também 1515 
pra participar das reuniões°...] ((fala em tom mais 1516 

baixo com Edvan que está ao seu lado)) 1517 
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Edvan [°É:: tem que limpar a casa... cuidar dos filho e::: só 1518 

na novela que a Salete é prefeita.° ((para Vanessa, 1519 

em tom mais baixo))] 1520 
Edson [Daí ficam dizendo... que os homens decidem ...] 1521 

Roberto Daí eu vou dizê pro senhor... por que que as 1522 

mulheres não participam da, da reunião do partido? 1523 
Pelo mesmo motivo que não participam da reunião 1524 

da associação dos moradores... pelo mesmo motivo 1525 
que não participam de nenhuma outra reunião oh... 1526 

gente... pra cuidar [dos filho e da casa .] 1527 

Ilma [Dos filhos e da casa ...] 1528 
Roberto Porque essa é a função da mulher... tá? Essa... 1529 

Edson [Não, não. É que ela também foi criada assim.] 1530 

Roberto [Dessa forma que os é... a sociedade machista] 1531 
compreende... que é papel dela. 1532 

Edson Claro . 1533 
Roberto Não é papel dela ir lá fora ficar discutindo política... 1534 

Ilma Exatamente... [e aí e é isso que a gente fala de 1535 

igualdade, é exatamente isso.] 1536 
Alexandre [Vou ficá feliz ((incompreensível)) ter pelo menos 1537 

50% da politicagem ser de mulheres, daí eu acho 1538 
que a sociedade vai...] 1539 

Vanessa [Quando o homem tem um compromisso ((barulho)) 1540 

por exemplo, né, e a mulher tem um compromisso, 1541 
né, muitas vezes o homem marca e não tem a 1542 

preocupação de “ah, eu não vou marcar porque eu 1543 

tenho que pegar meu filho na escola...” ou “eu tenho 1544 
que cuidar dos filhos...] eu tenho que fazer outra 1545 

coisa”... 1546 
Ivan Mas eu, eu, eu... [eu tenho isso daí...] 1547 

Vanessa [Enquanto a mulher se preocupa com isso, né?] 1548 

Ivan Eu, eu tenho isso daí... eu tenho que sair daqui pra ir 1549 
buscar o filho na:: na escola... 1550 

Alexandre Essa macharada aí, [vai todo mundo votá no outro 1551 
lá... não. tem que votar em mulhé, e se elas tirar um 1552 

pouquinho, não vai ser muito, né?...] 1553 

Vanessa [Mas ao longo da história, geralmente a mulher que 1554 
foi sempre impedida de participar por causa dessas 1555 

coisas...] 1556 

 ((risos)) 1557 
Edson Ah sim::: Uh::: ((rindo)) 1558 
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Alexandre Não vai ser bilhõ:::es, vai ser casquinha, né? 1559 

((incompreensível)) e daí vai sobrar mais dinheiro. 1560 

Vicente Se mulher roubasse ((incompreensível)) 1561 
Ivan Sei lá, né... não sei, só sei que esse mundo tá virado. 1562 

Vanessa O que o Vicente falou? 1563 

 ((conversas sobrepostas)) ((os participantes se 1564 
movimentam e se levantam, tomam café)) 1565 

Roberto A gente não terminou de apresentar o::: 1566 
Vanessa [É muito rápido não? ((para Roberto))] 1567 

Ivan [Daqui uns dia não é o macaco que tá comendo a 1568 

banana... é a banana tá comendo o macaco e assim 1569 
vai ...] 1570 

Ilma A lista de presença ((incompreensível)) 1571 

 ((conversas sobrepostas)) 1572 
Roberto A gente tinha que tirar dois três homens e eles não 1573 

podem falar ((para Ilma e Silvia)) 1574 
Alexandre ((incompreensível)) 2018 o barbudo voltar. Meu 1575 

voto e dele, né. 1576 

Álvaro Não voto ((incompreensível)) 1577 
Edson Então tu gosta de ((incompreensível)) 1578 

Alexandre Não sei, cara. 1579 
Edson Então tu gosta de voltar pra trás. 1580 

Alexandre Não sei... nos 8 anos dele, eu prosperei e nós... 1581 

Ivan Também vou votar no::: 1582 
 ((conversas sobrepostas)) 1583 

Álvaro ((incompreensível)) tenho que apresentar lá pro 1584 

patrão, senão eles acham que eu tô brincando, né? 1585 
((se refere à declaração de participação. Fala para 1586 

Silvia)) 1587 
Silvia Então é isso gente, daqui a quinze dias, né? ((em 1588 

tom bastante alta, chamando a atenção de todos)) 1589 

Álvaro Sim. 1590 
Anderson2 Tchau. 1591 

Silvia Tcha:::u, seu César quer pegar o...?  1592 
Vanessa Quatro meses... 1593 

Ilma Hoje é dia? 1594 

Álvaro Vinte e nove. 1595 
Vicente Valeu, mano. 1596 

 1597 
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ANEXO O - SESSÃO 10 
Duração: 107min 
Somente áudio 

 
Participantes: 

Carlos; 
Álvaro; 

Anderson; 
Edvan; 
Ilma; 

Vanessa; 
Ivan (chegou mais tarde); 

Silvia; 
Roberto. 

 
Contextualização: Estamos todos na sala onde ocorre o grupo. Silvia, 
Roberto e Ilma ajustam os últimos preparativos da sessão. Silvia 
pendurou quatro reportagens em um varal no meio da sala, entre as 
cadeiras, que estão dispostas em círculo. 
 
 
Silvia  Podemos começar, então né?  1 

Vanessa  [Uhum.] 2 
Roberto   [Uhum.] 3 

Ilma  [Uhum.]Fechar a porta... ((se refere a uma porta que 4 

dá para outra sala. A porta principal de entrada que 5 
dá para o jardim continua aberta)) 6 

Silvia  Então... hoje a gente tem uma pessoa nova... o 7 
Carlos... a::: acho que é importante a gente falar 8 

também que semana passada nós... os trê... os 9 

quatro, né? ((rindo)) 10 
Ilma  É. os quatro ((rindo)) 11 

Silvia  Estávamos num::: colóquio internacional  de 12 

estudos sobre masculinidades onde:: a gente 13 
divulgou esse trabalho de grupo de homens... lá 14 

tinha outras... outros profissionais que também 15 
fazem grupo de homens pra gente socializar e 16 

poder... melhorar o nosso trabalho e também::: 17 
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estimular outros municípios a... a também terem é:::  18 

uma ação... desse tipo... é isso. 19 

Roberto  Tava... Brasil, Uruguai, México...  20 
Vanessa  [Chile.] 21 

Roberto  [Chile...] 22 

Ilma     Argentina. 23 
Vanessa Argentina, Espanha...  24 

Silvia  Argentina.  25 
Roberto  Participando da mesa na quinta-feira [tava...] 26 

Ilma   [Estados Unidos.] 27 

Roberto  Uruguai, Chile, Brasil...  28 
Vanessa  Ah, na quinta, né?  29 

Roberto  E e a, pra falar da experiência de trabalhar com 30 

grupos, né? 31 
Álvaro  Aqui no Brasil mesmo?  32 

Roberto  [Aqui.] 33 
Silvia  [Não,] outros países também. 34 

Álvaro  Onde? 35 

Vanessa  Não, o evento foi aqui.  36 
Silvia  Foi em Recife. 37 

Álvaro  É, isso que eu digo... foi aqui no Brasil, né?  38 
Silvia  É, foi aqui no Brasil, esse ano foi, no ano que vem... 39 

que vai ser...  40 

Vanessa México. 41 
Silvia  Costa Rica. 42 

Vanessa  [Costa Rica?] 43 

Roberto  [Costa Rica.] É o ano que vem já?  44 
Silvia   Ou é dois mil e:::... 45 

Vanessa   Dois mil e [dezenove.] 46 
Ilma  [dezenove], acho. 47 

Roberto  Dois mil e dezenove... acho. 48 

Álvaro  Tá querendo viajar tão cedo já, Silvia? ((risos)) 49 
Silvia  É, não sei, depois dessa eu vou ficar muito tempo 50 

endividada ((risos)) ainda bem que eu tenho que dar 51 
um tempo agora. 52 

Ilma  Éh::: 53 

Silvia  Mas enfim, foi bem interessante... a gente viu que 54 
vários outros municípios que desenvolvem esse 55 

trabalho acabam fazendo... no espaço  do fórum, né? 56 

Que é um pouco mais formal, que não é um pouco 57 
é:: diferente um pouco a perspectiva,né? E::: e eu 58 
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acho que, que bom que a gente conseguiu fazer isso 59 

num... em outro espaço... que não seja no fórum . 60 

Álvaro  Tirou da área do fórum então, né?  61 
Silvia  É::  62 

Álvaro  [Uhum.] 63 

Silvia  [Apesar de] ter essa parceria com o Judiciário  a 64 
gente pod... tem mais autonomia,né?  65 

Álvaro  Sim. 66 
Silvia  Estando aqui no nosso espaço pra... planejar as 67 

ações... tem grupos que... onde é o juiz participa... 68 

onde a juíza participa... 69 
Vanessa  Uhum.  70 

Silvia  Então acaba tendo um, né? Um outro peso, [uma 71 

outra::...] 72 
Álvaro  [Reflete mais.] 73 

Silvia  É::: é a fa:::: abertura que se tem né, [a, a, a::::] 74 
Edvan  [Constrange também, né ?]  75 

Silvia  É, é, intimida um pouco, né? 76 

Roberto  É que o papel do fórum é diferente do que o papel 77 
de uma política pública de assistência social por 78 

exemplo, né? São coisas bem distintas. 79 
Álvaro  [E o peso, né?] 80 

Roberto  [O fórum tem,] o fórum, o juizado tem poder de 81 

julgar né, de condenar, de::: através da promotoria  82 
de::: das audiências e tal...  83 

Álvaro  [É um peso grande .] 84 

Roberto  [e aqui...]o objetivo das políticas públicas, seja 85 
algum tipo de saúde ou de:: assistência, a, é 86 

possibilitar pra que as pessoas consigam... qualificar 87 
a vida, né? Não tem o objetivo de punir ninguém, né 88 

? Por alguma... algum crime ou alguma coisa que...   89 

Álvaro  Na verdade é uma melhoria pra pessoa, né, uma 90 
melhoria pra própria pessoa, né? 91 

 ((Conversas sobrepostas)) 92 
Edvan   Na ((nome de um bairro da cidade)) ali tem 93 

também, né? Uma unidade dessa também. 94 

Ilma  Na ((nome de um bairro da cidade))tem? Mas grupo 95 
de homens?   96 

Edvan   Não, não, é o CRAS. 97 

Vanessa  Do CRA... o CREAS? 98 
Edvan  É. Isso. É a mesma coisa que cês fazem aqui? 99 
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Ilma   Hum:: é::: não, não é a mesma coisa. 100 

Silvia  O, o CRAS trabalha com prevenção assim eles ... 101 

é:::...  102 
 ((Anderson entra na sala)) 103 

Anderson  Boa tarde. 104 

Silvia  [Boa tarde] 105 
Ilma   [Boa tarde] 106 

Vanessa  Boa tarde. 107 
Anderson ((incompreensível)) 108 

Silvia As pessoas procuram o CRAS pra acessar 109 

benefícios pra participar de, de, de, de grupos mais 110 
de, de prevenção ((incompreensível)) adolescentes, 111 

né, tem... atividades é... 112 

Roberto  Cadastro pro bolsa-família... 113 
Silvia  Bolsa-família... 114 

Roberto  Encaminhamento pra emprego, carteira de 115 
[trabalho...] 116 

Ilma  [Cursos...] 117 

Roberto  Curso profissionalizante. 118 
Silvia Quando há uma situação é::: é::: de um conflito 119 

maior, de uma violência e tal aí CREAS e tem dois 120 
CREAS,né? Aqui, e tem um em, no ((nome de um 121 

bairro da cidade))... que atende toda a região sul, e 122 

aqui atende toda a região norte. 123 
Ilma  Uhum. 124 

Silvia  Os CRAS encaminham pra gente... algumas 125 

situações. 126 
Álvaro  Tá, mas esse que tem aqui em cima aqui...  assim 127 

que eu digo que não sabia, aonde que era? ... que eu 128 
desembarquei lá em cima que o pessoal falaram pra 129 

mim eu desembarquei na primeira vez que eu vim... 130 

aí eu peguei dei minha identidade lá o cara me falou 131 
“não, é lá perto da ((nome de um ponto de 132 

referência))” 133 
Silvia  Aqui pertinho? 134 

Álvaro  Não nesse aqui  na, nessa geral que vem aqui, mas 135 

lá perto do::: 136 
Roberto  [Na ((nome de uma avenida da cidade)).] 137 

Silvia  Ah, na [SEMUDES?] 138 

Álvaro  [É.] Ali embaixo. 139 
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Silvia  É, é a secretaria da assistência... é que lá é mais a 140 

parte burocrática assim, né?  141 

Álvaro  Não, é que eu cheguei lá e falei “óh, sabe onde fica 142 
esse tal CREIA, não... CREA?” não sabia nem o 143 

que falar... era CREA I, falei “CREA, o CREA...” 144 

daí a mulher “a tua identidade?” aí o rapaz pegou a 145 
minha identidade “não moço, você vai descer aqui... 146 

se você vai de ônibus ou vai de carro, tu desce aqui, 147 
pega lá na frente, na frente da ((nome de um ponto 148 

de referência))... pega à direita, ma... lá no fundo [tu 149 

vai vê alguma coisa...”] 150 
Silvia  [É que o juiz...] o juiz dá o endereço de lá.  151 

Álvaro  Hum::: 152 

Silvia  Lá no Judiciário porque:: como eles não sabem a 153 
divisão de bairro... se é do um ou se é do dois eles 154 

mandam tudo pra lá.  155 
Ilma  Uhum. 156 

Silvia  Daí lá eles vão orientar. 157 

Álvaro  Não, é que geralmente tava no papel, acho que foi 158 
você, eu não sei quem foi que me ligou, mas tinha 159 

uma::: um rapaz chamado ((nome)) uma vez aqui? 160 
Silvia  Não, acho que ele... não, acho que era lá da 161 

SEMUDES.  162 

Álvaro  Tá porque quem me ligou foi esse pessoa e a... 163 
Silvia  ((incompreensível)) 164 

Roberto  É... ma... é... a, a::: a secretaria tem um serviço aí 165 

que são centralizados lá dentro... 166 
Silvia  [Uhum.] 167 

Álvaro  [Hum.] 168 
Roberto   Daquele prédio lá...  169 

Álvaro  Sim. 170 

Roberto  E antes a gente funcionava tudo lá. 171 
Álvaro  Ah:: bom. 172 

Roberto  Desde dois mil e quatorze pra cá que daí... se... se... 173 
o CREAS, né, passaram a ter equipamento próprio... 174 

nós aqui e mais o outro CREAS lá do ((nome de um 175 

bairro da cidade)). 176 
Álvaro  Começou a separar, né, [as unidade.] 177 

Roberto  [Os CRAS já tem...] já desde dois mil e oito... né? 178 

Tem o... tem o CRAS ((nome de um bairro da 179 
cidade)) e ((nome de um bairro da cidade)), que são 180 
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os mais antigos, daí tem os CRAS ((nome de um 181 

bairro da cidade)), ((nome de um bairro da 182 

cidade))... tem pela cidade inteira, são seis... ou sete 183 
hoje, né?  184 

Silvia  [Sete.] 185 

Roberto  [Espalhados...] 186 
Silvia  Sete. Uhum. 187 

Roberto  E o CRAS tá lá com a porta aberta... então qualquer 188 
pessoa que mora na comunidade pode chegar lá, pra 189 

participar das atividades... é... vê o que que... que 190 

pode... é pra ser uma casa da comunidade... 191 
Anderson  °Tem um telefone pra mim ?° 192 

Roberto  É uma referência pra comunidade.  193 

Silvia  Então, a gente::: 194 
Anderson  ((incompreensível)) 195 

Álvaro  É que assim, é a primeira vez que eu tô vindo, né? 196 
Silvia Quando sentou pra planejar a:: a::: o tema, a 197 

atividade de hoje,  a gente:: é::: levou em 198 

consideração que tem muita coisa acontecendo na 199 
mídia ... em relação ao tema da violência contra a 200 

mulher... e::: sobre as masculinidades  enfim... e a 201 
gente pensou em trazer um pouco isso pro nosso::: 202 

nosso debate, né? Porque::: é:::: nossa discussão não 203 

fica só aqui, né, nossa discussão vai além daqui ... é 204 
pra vida de cada um e:: e::: essas coisas vão 205 

refletindo, né? E a mídia vem trazendo algumas 206 

coisas pra gente pensar, e a gente trouxe quatro 207 
notícias ... aqui, nós estamos em quatro [eu acho 208 

que vai ficar uma notícia pra cada um.] 209 
Álvaro  [((risos)) não tem escapação, né?] 210 

Silvia  É. Ah::: alguém tem dificuldade na leitura?... pra... 211 

com a letra muito pequena ou... ((Carlos olha para 212 
Silvia)) tem dificuldade? ((se dirigindo a Carlos)) 213 

Então a gente pode::: lhe auxiliar, né? Daí eu acho 214 
que vocês podiam levantar, dá uma olhada e 215 

escolher uma notícia... pra gente conversar...tá? ((as 216 

notícias estão penduradas lado a lado com um 217 
grampo de roupas num varal no meio da sala)) 218 

 ((os 4 participantes se levantam e escolhem as 219 

notícias)) 220 
Edvan  Pode ser qualquer uma? 221 
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Silvia  Po::de ser qualquer uma. 222 

Edvan  Vou escolher aqui óh. 223 

Carlos  Vou pegar a letra maior. Esse... 224 
Anderson Queis a outra aqui? ((para Álvaro)) 225 

Álvaro  (Cê traz) pra mim... Pode trazer... pode trazer 226 

qualquer uma pra mim... vou ter que encarar isso aí 227 
mesmo.  228 

Anderson2 ((riso)) 229 
Ilma  Deixar uns minutinhos pra vocês lerem primeiro 230 

depois a gente conversa. 231 

 ((silêncio – 16 segundos)) 232 
Vanessa  °Deixa eu ver se eu acertei° ((pega a lista de 233 

presença para conferir os nomes dos participantes 234 

que havia anotado em seu caderno)) 235 
Silvia  ((incompreensível)) ((está explicando a notícia para 236 

senhor Carlos)) 237 
Vanessa  Primeira vez, né? ((se referindo a Carlos)) Os outros 238 

todos eu acertei.((fala para com Ilma)) 239 

 ((Ivan entra na sala. Está bastante triste e irritado)) 240 
Ilma  Boa tar::de. ((para Ivan)) 241 

Roberto  Boa tarde, seu Ivan. 242 
Ilma  Pode ficar à vontade. 243 

 ((Ivan respira fundo, audível, e senta-se)) 244 

Silvia  Vou tirar uma cópia dessa aqui [pra ele daí...] ((se 245 
referia à uma das notícias))  246 

Ivan  [Oh::: senhor ], eu queria falar com o senhor. ((para 247 

Roberto)) 248 
Ilma  Ou o seu Ivan junta com alguém? ((para Silvia)) 249 

Vanessa  Começaram assim tinham várias notícias 250 
penduradas aqui aí... cada um escolheu uma pra... 251 

ler, ver o que que [acha] ((explicando para Ivan))  252 

Ivan  [Aham:::] 253 
Roberto  Ah tá bem, poder ser... 254 

Silvia  Vamos fazer o seguinte já que você chegou agora, 255 
quando eles já [começaram] ((para Ivan))  256 

Ivan  [Aham.] 257 

Silvia  A tua função hoje é observar a discussão e depois 258 
dar a tua opinião. 259 

Ivan  Tá. 260 

Silvia  Tá bom? 261 
Roberto  Vai observar  pra ver o que que os outros vão falar.  262 
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Ivan  Oh me::: me expuseram pra, pra... a notícia  lá... 263 

falaram que iam por um tampão, que ia mudá a 264 

voz... me expuseram eu. 265 
Roberto  Eles:: eles::: 266 

Ivan  Me expuseram [na televisão.] 267 

Roberto  [Mas não apareceu] só [a roupa?] 268 
Ivan [Não], pareceu o RO:::sto aqui assim tu::do... me 269 

expuseram na televisão... aonde eu ia... aonde eu ia 270 
“oh... você que é o rapaz lá da... da coisa lá?”  271 

Anderson  ((riso)) 272 

Ivan  Não, é sério, não, é sério... eu faço hemodiálise e 273 
todo mundo da hemodiálise falou “oh... cê tava na 274 

televisão... cê ficou três dias na televisão”... cheguei 275 

no prédio lá... “o que que cê tava fazendo na 276 
televisão, cara?”... falei [meu <De::us> do céu...] 277 

Roberto  [Mas passou... três dias?] 278 
Ivan  Não, me expuseram, me expuseram na cara 279 

assim...pega a gravação que o senhor vai ver. 280 

Silvia  Passou os três dias? 281 
Ivan  [Os três dias.] 282 

Roberto  [Três dias?] 283 
Ivan  Os três dia. 284 

Ilma   E eles falaram pro senhor que eles iam colocar 285 

mudar a voz, botar [tampão?] 286 
Roberto  [Não], eles falaram pra... [pra...] 287 

Ivan  [Pra ele] ((apontando para Roberto)) 288 

Roberto  Pra ele, junto comigo. 289 
Ivan Que iam mudar minha voz... que ia mudar isso, que 290 

ia por um tampão... 291 
Roberto  Pro Vicente a mesma coisa. 292 

Ivan  O Vicente eles expuseram ele também... apareceu o 293 

rosto dele certinho esse lado assim ((aponta para o 294 
próprio rosto)) lá assim tudo. 295 

Ilma  [Agora não sei.] 296 
Roberto  [Vou ter] que conversar com a ((nome da repórter)). 297 

Silvia  Tem que chamar:: 298 

Vanessa  Tem que chamar eles e [conversar, tem que 299 
esclarecer isso.] 300 

Ilma [Cla::ro.] 301 

Ivan  É, por causa que eu vou, sinceramente, se eu passar 302 
mais um constrangimento eu vou... 303 
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Roberto  Sim. 304 

Ivan  [Vou procurar meus direitos.] 305 

Vanessa   [Direito de...] 306 
Ivan  Como eu tenho direito de... 307 

Vanessa   Sim:: 308 

Ivan  Pagar pra Justiça o que eu tô fazendo  eles tem 309 
direito de... 310 

Ilma  Lógico, se eles combinaram uma coisa eles tinham 311 
que fazer aquilo que combinaram. 312 

Ivan  Não, mas e... eu não tô assim::: eu só achei assim 313 

uma falta de que falaram pra mim “óh, nós não 314 
vamo expor você...” 315 

Silvia  [Claro.] 316 

Ilma  [É::] 317 
Vanessa  [Uhum.] 318 

Ivan  Daí você chega no prédio... eu moro num prédio que 319 
tem duzentos e oitenta e cinco con::: condôminos, 320 

imagina.  321 

Roberto  Vamo... vamo conversar ((para Ivan. Roberto se 322 
levanta da cadeira parecendo que sairia com Ivan)) 323 

Silvia  Só vamos... é:: 324 
Ivan  Não, não, depois a gente conversa. 325 

Silvia   Tão tá. 326 

Ilma  É? 327 
Roberto  Depois eu vou ter que sair, às quatro e meia. 328 

 ((conversas sobrepostas)) 329 

Silvia  Aqui, seu Ivan((incompreensível)) 330 
Ivan  [Outro dia nós conversa...] só não quero ser... 331 

Roberto  [(Tem que) a gente conversa], tá, porque eu posso 332 
chamar a ((nome da repórter)) aqui e a gente vai 333 

conversar com ela ((incompreensível)). 334 

Ilma  Eu acho também. 335 
Silvia  Também acho. 336 

Ilma  É::: tem que chamar...  337 
Silvia  Porque::: isso é muito sério. 338 

Ivan  Apareceu já, não tem o que fazer... 339 

Roberto  Tem. Tem que fazer. Porque senão que que 340 
acontece? Isso acontece de novo. 341 

Ilma   É... 342 

Roberto  Eles não podem fazer isso, né? 343 
Álvaro  É vocês tentaram ajudar, né? 344 



752 

 

Roberto  Sim. 345 

Álvaro  Se daí depois amanhã depois ninguém vai querer 346 

mais((incompreensível )) 347 
Silvia  É assim pedirem pra gente, vamo dizer que não 348 

agora. 349 

Ilma  Exatamente.  350 
 ((silêncio - 05 segundos)) 351 

Ivan °Agora já foi boi com corda com tudo, com rabo, 352 
não tem como puxar°.  353 

Álvaro  ((risos)) 354 

Roberto  Que que foi, seu Ivan? 355 
Ivan  Agora já foi boi com corda e tudo pra dentro do 356 

mato não tem como puxá ... já tá lá, agora deixa 357 

quieto. 358 
Álvaro  ((risos)) 359 

Roberto  Mas o que vocês falaram aqui, o fato de vocês 360 
falarem é pra incentivar o trabalho com [(grupo de 361 

homens)] 362 

Ivan  [Sim...] lógico ((tom ascendente)), mas só que... 363 
expôs no sentido que... 364 

Roberto  ((incompreensível)) 365 
Ivan  “óh, ele agrediu a mulher...” porque apareceu... 366 

porque ela foi... desculpa... 367 

Roberto  Mas não era pra expor, né? 368 
Ivan  É... não, na... eles colocaram na chamada o agressor 369 

e quem foi agr... agredi... não tem isso? 370 

Roberto  Sim. 371 
Ivan Eu fiquei como agressor na televisão... e o assunto 372 

foi diferente, eu discuti com a mulher, quebrei a 373 
porta e... e foi embora pro ((nome de estado 374 

vizinho)), e não respondi o que o juiz pe... 375 

perguntou, entendeu ?  376 
Ilma  Hum:: 377 

Ivan  Por isso que me mandaram pra lá. 378 
Ilma  Sim... 379 

Ivan  Isso daí... daí colocaram eu como agressor, como... 380 

coisa, tão a, a, a, a me... lógico, eu tenho que pagar 381 
pelo que eu fiz ... quebrei a porta... que nem eu falei, 382 

quebrei uma porta... discuti com a mulher, mas não 383 

encostei a mão nela nem uma vez o... a, a, a briga 384 
que eu tiv... o, o:::... como é que é? a agressão que 385 
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eu tive com ela foi verbal, inda eu falei, né? Foi 386 

agressão verbal, não foi... de de tapa essas coisas 387 

assim... mas daí, você chega lá no lugar e “o... cê 388 
(tava) na televisão.” Nem tinha chegado em casa 389 

ainda, cara . ((fala em um tom que todos ouvem )) 390 

Anderson ((risos)) 391 
Roberto  ((incompreensível)) mas nós vamos... 392 

Álvaro  Ah, mas você quando você assinou o papel ali, 393 
aquele dia que eu tava... 394 

Ivan  Ninguém assinou papel. 395 

Roberto  Não. [não.] 396 
Álvaro  [Aquele] que o... 397 

Silvia  Não, aquele foi outra coisa. 398 

Álvaro  Aquele dia que eu assinei o papel ((se refere ao 399 
TCLE assinado para uma pesquisa da UFSC)) ali 400 

pra menina eu li bem em cima o cabeçalho... que ali 401 
tu explica, né? Que que é e o que não era... a ((nome 402 

da pesquisadora))... então é depois disso eu assinei, 403 

ela deu a palavra dela e assinatura dela, deu os 404 
telefone e correspondente tudo a coisa da pessoa... 405 

foi a menina de ((nome de cidade))... então tu tem 406 
que analisar... ali tu já não posso dizer, né? [Ali ela 407 

assinou...] 408 

Roberto  [É, mas é uma questão] totalmente diferente porque 409 
uma pesquisa, né, científica ... 410 

Vanessa  Passa por um comitê de ética,né? [É bem diferente.]  411 

Roberto  [É... assim é um...] um... um... não é... não é mídia... 412 
não é TV e não é rádio... então não tem objetivo de 413 

divulgar nome nem nada... a TV, a gente sabe que 414 
eles querem fazer o quê? Eles querem fazer... 415 

também uma questão... 416 

Ilma  Sensa... [sensacionalismo.] 417 
Roberto  [Sensacionalista.] 418 

Silvia  [Sensacionalismo] relativo assim... 419 
Roberto  Né? Então... e criar impacto. 420 

Álvaro  É, [na verdade criaram...] 421 

Ivan  [Isso é verdade.] 422 
Vanessa  É, [isso pra gente pensá:::...] 423 

Ivan  [Eles criaram um...] 424 

Vanessa  E [pensar também no como, por exemplo...] 425 
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Ivan  [Não, não pra mim, mas é pra mim também criou], 426 

mas... eu digo assim óh... mais pessoas que 427 

assistiram aí e tal... lógico... foi um erro, foi um 428 
negócio educativo... tá, mas o, a... a.... o que não me 429 

agradou foi falar “os agressor e o [agredida ”] 430 

Ilma  [Sim.] 431 
Ivan  Daí o agressor [colocaram minha cara.]  432 

Silvia  [E a gente nem usa esse termo aqui,né?] 433 
Ilma  Nem usa. 434 

Ivan  O que eu tenho medo é de um dia tô andando na rua 435 

vem alguém vem e me dá uma paulada “daí, cara, tu 436 
gosta de bater em mulher (vem aqui )” 437 

Anderson  [Ah... vai levá ((rindo))] 438 

Ilma  [Sim::] 439 
Ivan Não, mas é verdade... pode acontecer isso.  440 

Ilma Sim::: 441 
Ivan   O que vai acontecer é o cara não vai sair andando  442 

não, já vou avisar, cara.  443 

Álvaro  ((risos)) 444 
Ivan   Já vou avisar o juiz, eu tô avisando. 445 

Silvia  Vamo hã:::. vamos seguir, então?  446 
Ivan  [Podem seguir aí...] 447 

Silvia  [Depois a gente conversa...] 448 

Ivan  [Me desculpem...] 449 
Silvia  [melhor sobre isso...] 450 

Ilma I::sso. 451 

Silvia  Então, é::: são, são quatro reportagens diferentes, 452 
mas todas as quatro saíram agora, né, por esses 453 

tempos aí, essa semana... semana passada... e que 454 
falam:: de coisas parecidas... é::: quem quer  falar? 455 

Não precisa ler a reportagem só falar do que que se 456 

trata... 457 
Álvaro  No meu aqui foi o deputado... t... talvez até o futuro 458 

p... presidente (que a turma quer) o Jair Bolsonaro, 459 
que a turma tá achando que vai se candidatar ao 460 

Congresso... ele só  vê os filho dele macho, né, os 461 

homem... as filha mulher dele ele deixa lá embaixo. 462 
Silvia  Ah tá. [Ele fez uma fala mach...] 463 

Álvaro  [Entende?] É porque assim óh... aos olhos dele é... é 464 

só pros... representa o pai, entendeu? A filha mulher  465 
aqui não tá representando o pai... nem a mãe nem a 466 
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família, entende? Mas se ela faz... ela faz parte 467 

dele... que é a fraqueza dele, ela também tem que 468 

expor . 469 
Silvia  Uhum 470 

Álvaro  Entende? Que atin... 471 

Silvia Ela nã... faz a fraqueza dele? 472 
Edvan  Quem que é o... 473 

Álvaro  É o Bolsonero... Jair Bolso... [Bolsonaro.] 474 
Edvan  [Bolsonaro.] 475 

Álvaro  É... o militar lá... ele também fala da... da fez que 476 

ele assediou a mulher lá que ele passou a mão nas 477 
partes íntimas... acho que daí já apelou, né? Cara 478 

chegar na mulher e meter a mão daí já apelou, né? 479 

Daí [o cara tá...] 480 
Roberto  [Mas daí...] não é ele, né? 481 

Álvaro  Não reparei bem se era ele.  482 
Ivan  Não, não... foi um... foi um ator . 483 

Ilma  [Foi um ator famoso.] 484 

Ivan  [Foi aquele ator famoso.] 485 
Silvia [Ele relaciona aí o...] a:: é, mas... a essa reportagem 486 

é o foco mais é o::: [o político, né?] 487 
Álvaro [Do político caus...] 488 

Silvia  E a fala dele.  489 

Álvaro  Das filhas e filhos, né? 490 
Silvia  Que ele teve quatro filhos e depois ele fraquejou.  491 

Álvaro  Com a filha mulher. 492 

Silvia  Quatro homens, né? Ele fraquejou e teve uma 493 
mulher. 494 

Álvaro  Não, isso aí.  495 
Ilma   Essa é a fala dele. 496 

Edvan  E ele disse isso? 497 

Ilma    Falou isso na TV. 498 
Álvaro  É... aqui ó...  ((mostra a reportagem)) 499 

Silvia  Com essa fala ele quer dizer que a filha mulher... 500 
Ivan   Mulher não presta. 501 

Vanessa   É::... 502 

Silvia  É inferior, né?  503 
Álvaro  Muito inferior... muito inferior... eu acho que assim 504 

ó... eu tenho dois filho uma... homem e uma 505 

menina... pra mim, é que isso que eu vou dizer 506 
agora, quando o dia que o juiz me chamar, pra mim 507 
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se ele, se eu for pra dizer “ó... o ((nome do filho)) 508 

não vai morá contigo e o ((nome do filho))” eu vou 509 

simplesmente se for vem um, já que eu não tenho 510 
nenhum, vai vir ou os três ou nenhum, porque se eu 511 

deixar a menina pra trás e algum dia acontece 512 

alguma coisa... eu tô excluindo a minha filha... 513 
então como eu já não tenho nenhum... vem os três... 514 

se não vem os três fica como tão... porque eu vou 515 
ser chamado que mais uns dia assim eu já tô 516 

sabendo ... e... a juíza da vara de família... é onde eu 517 

tô vindo aqui, e eu já tô sabendo isso aí, como uma 518 
filha mulher pra mim hoje... pra mim... ela é igual 519 

qualquer a qualquer os dois piá... indiferente se ela 520 

seja mais pequena ou mais alta... ou seja menor... 521 
porque eu tenho... eu talvez um dia do amanhã ela 522 

pode ser minha, ela pode cuidar  de mim, pode me 523 
ser uma... meu braço direito... os menino pode não 524 

ser... então não eu posso... desunir então se eu levar 525 

vou levar pro convívio pessoal hoje como marido e 526 
mulher... a mulher ela pá faz parte do homem ... cê 527 

não pode reprimir, tu não pode deixar ela pra 528 
baixo... tem s... fatos e fatos, na minha opinião, meu 529 

fato ... que eu fiz uma discussão com minha ex-530 

mulher foi religião... não foi violência disso disso, 531 
só que eu apertei a galera... quando se aperta a 532 

galera, eu mexi com gente... da igreja ... então tô 533 

pagando pelo fato deu eu mexer e não saber mexer 534 
... que se eu tivesse mexido com a mídia  eu teria 535 

estourado tudo e não taria aqui... então, hoje eu tô... 536 
eu errei porque mexi com... fui burro ... eu me 537 

mesmo fui burro, porque ia ser ma... mas não sei se 538 

é semana que vem ou a outra semana pra juíza... 539 
doutora ((nome)) não sei do quê, vai tá lá... eu vou 540 

ter uma audiência ... eu não sei o que que vai 541 
acontecer... mas tô feliz porque eu conheci pessoas 542 

boas e hoje eu posso entender o que que é o pai, o 543 

que que é dois filhos homem e quem bate em 544 
mulher né  ... e caiu justamente pra mim, né?  545 

((risos)) 546 
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Silvia  É, e... a preocupação é que, é... é uma pessoa que 547 

tem muitas... muitos seguidores, né? Muitas pessoas 548 

que... que... admiram, né? Ele... 549 
Álvaro  Então é na verdade é, quem... [quem admira...] 550 

Silvia  [Porque ele fala] acaba tendo um peso. 551 

Álvaro  Não, ele tem um peso... político ele tem, [só que ele 552 
deveria assim óh... avaliar ...] 553 

Edvan   [As ideias boas, mas...] 554 
Álvaro  Mas ele tá discriminando a filha dele... o que que é a 555 

filha dele? A filha dele não pode, é uma filha 556 

mulher. 557 
Álvaro  Ele, nesse momento, ele tá discriminando... 558 

Edvan  Ele... ele é... 559 

Ilma  Isso mesmo. 560 
Edvan  militar, né?  561 

Álvaro  Não, ele é um... senador. 562 
Ivan  [Ele é militar.] 563 

Vanessa  [Ele é de...] ele é deputado federal e é militar 564 

também. 565 
Edvan  Geralmente esse pessoal do... exército  é assim né? 566 

Tem uma vizinha minha lá que ela é única filha 567 
mulher também o cara com uns... quatro filho 568 

homem, meu... ela não ganha nada assim é... 569 

herança ficou tudo pro homem, ela... ficou 570 
chupando dedo coitada de... o pai dela nunca... 571 

nunca assumiu ela assim. 572 

Ivan  Não, mas daí é como a gente fala... é que isso daí é 573 
cultural  né, cara, que::: lá no passado ou lá... até 574 

hoje aqui... a mulher tá pra servir o homem... 575 
ninguém se tocou que mudou isso daí. .. entende? E 576 

quem se tocou, tá com medo de levar pra frente e de 577 

ser chamado de bicha... ser chamado de chifrudo... 578 
ser chamado de corno...  porque  se você tá ali com 579 

a tua mulher que nem eu... hoje eu lavo uma louça, 580 
eu limpo a casa, eu... lavo meu carro... entende? 581 

Antigamente não... “ah tem que lavar a louça tem 582 

que limpar a casa”, “Casou por quê?... Cê acha que 583 
eu casei pra vir lavar a louça, limpar fogão, minha 584 

filha? Me casei pra ter uma mulher pro...” e eu 585 

ainda falava  “casei pra tu ... se quisesse que... eu 586 
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lavar a louça e limpar a casa, ficava em casa da 587 

minha mãe ...” eu falava pra ela... 588 

Edvan  Tu era assim? 589 
Ivan  Eu era assim... ficava noventa, sessenta dia fora de 590 

casa... com o perdão da palavra... 591 

Vanessa  [Por que que o senhor mudou?] 592 
Ivan  [Perdão da palavra ficava trinta], sessenta dia fora 593 

de casa chegava chegava e “daí, mulhé, 594 
vem,vamo?” ((Toca no ombro de Vanessa que 595 

estava sentada ao seu lado))  Tinha nada de ...  596 

Álvaro  ((risos)) 597 
Ivan  Sério. Ah, mas também, cara. 598 

Vanessa  Mas o que que fez o senhor mudar então, se o 599 

senhor tá dizendo que era assim, que hoje... [né?] 600 
Ivan  [Óh...] um pouco pela palestra  aqui... um pouco foi 601 

o que eu passei ... entendeu? 602 
Vanessa  Hum::: 603 

Ivan  Um pouco foi conscientizar também, porque... mais 604 

foram as palestra que me ajudou que eu... que da:: 605 
daí o::: não::: ((tom de descoberta)) quando eu 606 

entrei na prefeitura, daí comecei a mudar a minha 607 
cabeça  porque a... comecei conversar com mais 608 

mulher... entende? Daí eu já não tava vendo a 609 

mulher como aquele... pedaço de carne ... “nossa 610 
que coisa gostosa o... vou andar com essa gostosa 611 

hoje...”. 612 

Vanessa O senhor conheceu mulheres que estavam fazendo 613 
outras coisas... profissionalmente ali, trabalhando 614 

com o senhor, o que via... não era só... 615 
Ivan [Sim.] 616 

Vanessa  [que...] 617 

Ivan  Não, mas quando eu entrei na prefeitura que eles 618 
falaram uma coisa pra mim assim “cê vai ser 619 

motorista” assim... eu falei “beleza, né, cara, vô 620 
trabalhá com peão, né, no meio da rua assim” pensei 621 

né?, “vô trabalhá com peão, levá peão pra não sei 622 

pra onde...”, e acabei ficando na secretaria de, de, 623 
de, de obras... na secretaria de obras tem uma 624 

engenheira muito bonita, né... pra não falar outra 625 

coisa... daí ela p... e comecei a trabalhar pra e... ela 626 
cons... conversavá comigo assim um... não de, de, 627 



759 

 

de, de, de, de, de, de putaria, essas coisa... mas 628 

começou a conversá, que nem gente, sabe?... porque 629 

imagina, você sai da [estrada... ] 630 
Álvaro  [((risos))] 631 

Ivan conversa só com puta e coisa na rua... não tô 632 

desmerecendo as mulhé, tô falando... entendeu? O 633 
meu ponto de vista... daí fala e caminhão ali... cada 634 

caminhão tem c... ((gesticula balançando ambas as 635 
mãos para frente)) quatro, cinco, seis, sete, oito 636 

caminhão parado no mesmo canto... ali só sai 637 

besteira... não sai nada que preste. 638 
Ilma  Uhum. 639 

Ivan  Né? daí a tua cultura já... a tua cultura já desde 640 

pequeno já te ajudava que o homem é pra isso , isso 641 
e isso. 642 

Ilma  Hum:: 643 
Ivan  Homem é pra dirigir caminhão... homem era pra 644 

trabalhar e trazê as coisas pra dentro de casa. A 645 

mulhé era pra limpá a casa e lavá a louça, e deu. 646 
Daí:: eu peguei e falei “não, pera aí, né, cara...” daí 647 

eu comecei a trabalhar com essa engenheira, essa 648 
engenheira começou a conversá comigo, mas ela 649 

não sabia assim que eu era::: bruto assim sabe? 650 

Ilma  Hum... 651 
Ivan  Ela começou a conversar comigo e falou “pô, você é 652 

um rapaz muito educa::do”, °daí já falei° pra ela 653 

”briga::do e tal”, comecemo a conversá dentro, daí 654 
eu não  comecei a ver ela como um pedaço de carne, 655 

entende? 656 
Ilma  Uhum. 657 

Ivan  Daí comecei a ver ela como::: amiga minha de 658 

[serviço...] 659 
Ilma   [°Pessoa°] 660 

Ivan  pessoa, entende? 661 
Ilma  Uhum... é isso aí. 662 

Ivan  Daí ela falou “eu vou te levar pra secretaria...” nu... 663 

não lembro  se foi é a secretaria de educação... foi... 664 
a secretaria de saúde... “vou te levar pra secretaria 665 

de saúde” ela falou, “eu vou pra lá...”, que ela ia 666 

fazer um:: um projeto não sei aonde lá e::: de rua e 667 
não sei o quê, “eu vou te levar pra lá...” peguei, daí 668 
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mandou chamar eu pra lá, eu fui pra lá... daí sim... 669 

daí eu co... daí tá que nem pinto no lixo que nem diz 670 

o outro, né? Rodado de mulhé... mas não... daí que 671 
eu comecei a me ligar entende? Daí já começou a 672 

virá um negócio rotinero, “oh uma mulher ali...” daí 673 

de vez em quando ela... às vezes nós tava tomando 674 
café daí eu ia lá e enxaguava as xícara, colocava 675 

na... no pano de prato assim... daí ela disse “nossa, o 676 
senhor faz isso em casa?” vish, cara...   677 

 ((risos)) 678 

Ivan não falei que não também nem que sim, [né? ] 679 
Ilma  [Sim::] 680 

Ivan  Daí eu cheguei em casa comecei a fazer isso 681 

também, aí a mulhé “Ué? Que que tá acontecendo?” 682 
eu disse “Nada”. Ah daí hoje já lavo a louça, já 683 

limpo a casa, já...  684 
Álvaro  Mas isso foi muito da convivência, né? 685 

Ivan  É... foi a convivência... 686 

Álvaro  É a convivência, né? É a convivência...  687 
Ivan  É isso que ele falou. 688 

Álvaro  Se você convive com pessoas mais social no nível 689 
que nós temo participando aqui ... flexível e social, 690 

tu muda, agora se cê vive num mundo que a... é 691 

tudo bruto ... 692 
Ilma  Uhum. 693 

Álvaro  Tu não ia te lapidá... é que nem um diamante ... tem 694 

que dilapida pra se transforma bom. 695 
Ilma  [°Hum::°] 696 

Vanessa  [°Hum::°] 697 
Álvaro  Entende? Só que nós temo hoje, a nós... que que a 698 

má companhia  te leva pra mal companhia, a, 699 

tráfico, droga... é tudo, droga, com teus amigo... 700 
então tu tem que avaliar antes de chamar, dizê “esse 701 

é meu amigo”. 702 
Ilma   [°Hum::°] 703 

Vanessa  [°Hum::°] 704 

Álvaro  Tu tem clo... clo... coloca uma pessoa... então quer 705 
dizer a convivência... 706 

Silvia  Uhum. 707 

Álvaro  A convivência com as pessoas... hoje a pessoa... 708 
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Ivan  Mas se a gente quiser mudar isso, cara ... esse 709 

negócio que tá acontecendo aí óh, de homem dar 710 

tapa em mulhé... e coisa... daí tem essa iguald... não  711 
tô pregando contra a igualdade, quero que vocês 712 

pensem isso, já que tem igualdade, querem 713 

igualdade? Se aqui tem iguald... só que >tem mulhé 714 
que é pior que homem também, cara< cê vai falá 715 

com ela... lá perto de casa tem umas duas ali, eu já 716 
vi sentá o cacete no cara e deu. Mas também o cara 717 

também puxou pra levar, né? Mas daí eu penso... já 718 

que quer igualdade a... se existe a Maria da Penha 719 
pras mulher... tem aquela outra lei lá de agressão 720 

essas coisa pro homem, mas eu acho que tinha que 721 

separar isso bem... o agressor tinha que ser ouvido e 722 
a agredida também... porque chega na delegacia eles 723 

não querem nem saber... o cara já vai levando no pé 724 
do ouvido e botando pra dentro...  725 

Silvia  [Hum] 726 

Ilma  [Hum] 727 
Homem  [Uhum] 728 

Ivan  O:: 729 
Carlos  Que nem aconteceu comigo  óh, peguei minha 730 

mulher bêbada no ponto de ônibus e levei pra casa... 731 

separada um ano e dois meses eu tava... por isso que 732 
tô aqui pra me incomodando com ela ... levei pra 733 

casa ela chegou... meteu o pé na porta, não tinha 734 

levado a chave, eu... achei que a minha pequena 735 
também::... hoje ela é casada... não tava em casa... 736 

ela chegou, meteu o pé na porta, abriu a porta... 737 
coloquei ela sentada no sofá, me agarrou e 738 

começou... nos berro, cara, oh, os vizinho já 739 

acordavam... quatro hora da manhã... ah já 740 
chamaram a polícia u:::  741 

Ivan  [E a polícia te ouviu?] 742 
Carlos  [Tu acha que eles queriam me escutar?]  743 

Ivan Ah... é isso aí. 744 

Carlos Aí... me tacaram a mão nos peito... três  meses 745 
((tempo que deve frequentar o grupo por ordem 746 

judicial))... mas óia... “dois polícia vai me prende” 747 

eu falei pra eles, “óia, cara, pra mulher não 748 
((gesticula batendo uma mão na outra com força)) 749 
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mas pra home oh, cara”, disse pra eles “óh agora se 750 

vocês querê me ouvi, o que eu fiz aqui” aí uma 751 

mulher viu, de cima, e disse “não, o cara não fez 752 
nada, ela quis puxar ele pra dentro da casa, ele não 753 

quis entrar, ele só... abriu a porta, arrombou a porta 754 

colocou ela sentada ali e tava saindo ela agarrou ele, 755 
começou daí”, ela começou dizer tudo quanto é 756 

coisa, eu não fui preso por causa daquela mulher... 757 
que tu vê só, fiz um favor pra ela . 758 

Silvia  Qual é tu::: tua notícia, Carlos ? 759 

Carlos  A minha notícia? Hum:: hum::: dos médico... ele diz 760 
assim que... que eles ((mexe com a folha)) que... as 761 

pessoas... tratam médico assim... um médico hoje 762 

seria pra tratar já digo pro meus filho, né n... num 763 
encaminhamento assim de... eu precisando que eu 764 

tenho filho, médico tem que... ter o médico pra... 765 
causa de uma doença, alguma coisa eles... poder me 766 

ajudar... e daí vem a parte que seria da mulher, que 767 

a parte da mulher não é agredir o médico, não é com 768 
agressão verbal  que a gente pode chegar e 769 

metendo-lhe a boca , vamos supor, que trate seu 770 
filho mal ali... eu xingar por causa que ele não pode 771 

me atender na hora chegar e... tacá-lhe a boca nele, 772 

ele tem que ter o tempo dele também. 773 
Ivan  Deixa eu contar uma passagem  pra vocês... eu 774 

tenho um filho de dezoito ano hoje... hoje tem 775 

dezessete, dezoito ano ele tem hoje... na época ele 776 
tinha seis é:, quatro aninho e::: deu um nó na tripa 777 

do intestino dele é... no, no intestino... deu um nó no 778 
intestino... eu tava no ((nome de um estado 779 

vizinho)), na praia lá... e eu fui, no, no, no, no, na 780 

praia ele chorava, chorava e desmaiava, chorava e 781 
desmaiava... daí eu coloquei ele no carro e subi... 782 

pra ((nome de uma cidade desse estado)) no caso, é 783 
cento e doze quilômetro da... da praia até ((nome de 784 

uma cidade desse estado)). 785 

Silvia  Uhum. 786 
Ivan Daí eu subi, levei ele no ((nome de hospital))... daí:: 787 

esse negócio de agressão que o senhor tá falando de 788 

médico aí ... quando eu cheguei, internei ele, daí o 789 
médico deu uns remédio pra passá a dor dele... daí 790 
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ele falou “óh, amanhã cedo nós vamo opera ele” 791 

“Uhum, então tá bom”, daí fui pra casa, minha 792 

mulher ficou com... com a criança lá... no outro dia 793 
de manhã eu vim... cheguei lá falei “já foi 794 

operado?”, “não”, e ele amarelinho em cima da 795 

cama, daí eu falei “não, pera aí...” daí eu falei 796 
“quem que é o médico?” daí... ainda dá... “eu 797 

duvido que cê traga o médico aqui”, a enfermeira 798 
falou. Daí eu falei “moça, eu acho que é melhor a 799 

senhora pegar e::: eu vou dar um toque pra 800 

senhora... é melhor a senhora sair daqui.”, daí ela 801 
“por que eu vou...?” ela falou, “mais uma vez com 802 

esse negócio de ‘duvido que eu traga o médico 803 

aqui’, eu vou levá você e meu piá lá em cima pro 804 
médico”, daí ela pegou e (gemeu) as outras 805 

enfermeira e falou “duvido”... eu subi numa sala 806 
assim tinha quatro, cinco médico... “quem que é 807 

médico aí?” daí um... um cara falou “eu”... já 808 

passei-lhe a mão no paletó dele assim e puxei ele e 809 
falei “vem aqui”... falei “óh, cara, tu não falou que 810 

ia operar meu filho de manhã?” daí ele “ah 811 
porque....” eu “não, não doutor ((nome do 812 

médico))... quem que é doutor ((nome do 813 

médico))aqui”, falou “eu”... só passei a mão no 814 
pescoço dele e trouxe ele... ((incompreensível)) lá 815 

embaixo comigo... puxei ele no corredor, o 816 

segurança vindo atrás eu falei “óh fi... se tocar em 817 
mim, esse médico... daqui ele não sai...” porque 818 

levei ele e falou “ah, não, mas tem que fazer um 819 
raio-x” eu falei “olha aqui rapaz” coloquei a mão 820 

em cima, dele assim, peguei a minha mão, coloquei 821 

a mão dele em cima da minha... “oh, tá aqui óh... 822 
onde que tá a bola do meu filho aqui cara... como 823 

que precisa de raio-x pra ver uma bola?”, daí peguei 824 
e falei “ó, agora cês vão operar ele...”, daí eles 825 

foram lá, chamaram não sei quem lá... já levaram de 826 

volta pra operar ... 827 
Silvia  Uhum. 828 

Ivan  Daí tiraram aquela bola... mas se a gente não fosse 829 

ali ó... 830 
Ilma  Sim... 831 
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Silvia  [Agora::: assim...] 832 

Ivan  [Ele, meu filho, tinha morrido.] ((tom ascendente)) 833 

Silvia  Essa::: a questão da saúde a gente sabe, né, que tem 834 
muitas... 835 

Ivan  Tem gente que deixa... 836 

Silvia  histórias,né, de... negligência e tal... a questão da, da 837 
gente destacar essa notícia, como a gente tá falando 838 

de, da questão do gênero  é porque::: essa foto... são 839 
os... são... formandos de... medicina que tá::: tão::: 840 

tão estudando [pra:::] 841 

 ((Conversas sobrepostas)) 842 
Vanessa [Na universidade, né?] 843 

Roberto  Essa é de [((nome da cidade)), né?] 844 

Ilma  [Não], essa é [de:::] 845 
Roberto  [É, a outra] ((incompreensível)) tipo um::: 846 

 ((falas sobrepostas)) 847 
Ilma  Copiaram... porque o que que essa notícia aí tá 848 

falando? [Esses:: esses:::] 849 

Ivan  [Que que é isso ?] 850 
Roberto  Com a calça abaixada, né? 851 

 ((conversas sobrepostas)) 852 
Vanessa  Vejam ali como é que tá a foto. ((Carlos olha a foto 853 

e a levanta para mostrá-la a todos)) 854 

Ilma  É, tá pequenininha, mas acho que dá pra ver se olhar 855 
mais de perto... eles baixaram as calças... 856 

Silvia  Eles baixaram a calça e fizeram... fizeram um 857 

gesto,né, do::: do órgão sexual feminino...[tipo um 858 
deboche, né?] 859 

Ilma  [Na frente do órgão sexual masculino.] 860 
Álvaro   [Ah:: aqui nas mãos, né? Nas mãos.] ((apontando 861 

para a foto)) 862 

Ivan  [Ma... ma... que:::] que mal lhe pergunte, o que que 863 
é isso? ((para Vanessa que está sentada ao seu 864 

lado)) 865 
Silvia  que faz uma referência à questão 866 

[do::((incompreensível))] sexual. 867 

Vanessa  [É uma...] ((para Ivan)) 868 
Silvia  [a uma questão do, do, do...] 869 

Vanessa  [Eles fizeram uma foto e publicaram isso...] são 870 

estudantes de medicina, né? Tirando sarro [da 871 
situação...] ((para Ivan)) 872 
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Álvaro  [Mas por que isso?]  873 

Vanessa  porque eles vão ser::: ginecologista. ((para Ivan)) 874 

Silvia Aí é que tá. 875 
Ilma  [Aí é que tá... aí é que tá... é isso que a gente tá 876 

querendo trazer...] 877 

Vanessa [Então o que que significa eles fazerem isso? isso 878 
que a grande questão, por que que eles fizeram 879 

isso?] Do que que eles estão tirando sarro? 880 
Ilma  por que que esses... esses rapazes fizeram isso? 881 

Silvia  [E aqui em ((nome da cidade))...]  882 

Vanessa  [como é que um médico tem essa postura?] ((para 883 
Ivan)) 884 

Ivan  [Das mulher.] 885 

 ((Conversas sobrepostas)) 886 
Vanessa  É... da... foi isso que foi.... 887 

Carlos   Fazem tipo um deboche? É? 888 
Ilma  O que que vocês acham, né? O que que vocês 889 

acham... 890 

Silvia  Como que eles vão atender... né, futuramente... 891 
Carlos  É... ((incompreensível)) um ginecologista, né? 892 

Ilma  I:::sso. 893 
Carlos  Como é que vai te atender? 894 

Ilma  Isso mesmo. 895 

Silvia  É... 896 
Ilma [Que que vocês entenderiam com uma foto dessa, 897 

né?....] 898 

Álvaro  [Ah... se eu fosse...] 899 
Ilma  Com a calça abaixada, o que que isso quer dizer?... 900 

Álvaro  [Se eu fosse uma mulher eu já não ia ...] porque:::... 901 
Vanessa  [Por quê? Por quê?] Sobre o que essa postura deles 902 

indica?.. 903 

Edvan  ((incompreensível)) [médico que acaba abusando de 904 
mulheres aí...] 905 

Ilma [Oh, importante isso aí.] 906 
Álvaro Ah... se fosse eu... eu já quase não vou no médico, 907 

mas se eu chegar lá o... a mulher que lá... a mulher 908 

tá deitada, tá exposta lá só, tem umas que só de 909 
lingerie, algumas que tem que... que tão sem. 910 

Ilma  Sim:: 911 

Álvaro  Que que tu vai fazer lá com um bagulho desse? Já::: 912 
fosse uma mulher já não ia. 913 
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 ((risos)) 914 

Ilma  Então... daí como, como até o título  diz, né? 915 

Álvaro   Uhum. 916 
Ilma  Foto machista eles falam? 917 

Edvan  Foto machista. É. 918 

Ilma  É... 919 
Álvaro  Porque...  querendo ou não querendo a mulher ela 920 

vai muitas vezes ao médico, quando ela n... começa 921 
a ser mulher, depois que ela tem os filho ela 922 

continua indo... o homem é... pode contar eu sei que 923 

eu já fui três vez só no médico com quarenta e dois 924 
anos . 925 

Ilma  É... isso também provem do machismo... [também  926 

provem...] 927 
Álvaro  [Não, não é:::] 928 

Ilma  Também provém, [é.] 929 
Álvaro  [É muito trabalho] mesmo. 930 

Ilma  Porque, não, provém do machismo porque... é::: é::: 931 

a pessoa é educada a fazer, até certo tipo de 932 
compor... comportamento... 933 

Álvaro  pode até ser. 934 
Ilma  a mulher é educa, é, a mulher é educada a ir várias 935 

vezes se preocupar muito com a saúde e o homem 936 

[acaba perdendo com isso.] 937 
Ivan [E o homem não.] 938 

Ilma  É. [O homem acaba perdendo com isso.] 939 

Vanessa  [E isso significa que o homem não fica doente?] 940 
Será? 941 

Álvaro  [Não, na verdade eu não sei, quando eu fui...] 942 
Ilma  [O homem também adoece só que 943 

((incompreensível))] 944 

Álvaro  quando eu fui, eu fui ((incompreensível)) na ((nome 945 
de um bairro))... 946 

Ivan  ((incompreensível)) 947 
Álvaro  eu cheguei lá... fui lá, minha ex-mulher  que me 948 

levou lá, aí eles queriam saber se eu jogava futebol 949 

tal daí o cara disse que queria, o mais que 950 
preocupou eles era que eu tomava creolina, né? 951 

Ivan  ((risos)) 952 

Álvaro  É. Aí eu tô, é, [aí o pessoal fizeram aquele 953 
negócio...] 954 
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Ivan  [Não faz mal creolina pra nós ((rindo))] 955 

Álvaro  fez aquele negócio do exame de::: não sei quantos 956 

exame de sangue, não deu nada, daí ele fez mais não 957 
sei o que lá, não deu nada, daí até ele até escreveu 958 

que ele ia pesquisar sobre a creolina que eu tomava. 959 

Ilma  Uhum. 960 
Álvaro  Por quê? É o único remédio que limpa o sangue, 961 

que afina o sangue, pra não dar taquecardia. Iss já 962 
veio lá de baixo com meu avô . Tivesse um animal 963 

quase morto, mas chegava lá que desse pra aquele 964 

bicho e respirasse a quantia certa, ele levanta. 965 
Roberto  Seu Álvaro, assim óh, é por isso... por isso e por 966 

outras coisas que nós homens morremos... 967 

Ilma  [I:::sso.] 968 
Roberto  [cerca seis], sete, oito anos antes que as mulher. 969 

Álvaro  Não, até [concordo .] 970 
Roberto [Tá?] 971 

Ilma  [Porque  são educados a não querer ir ao médico.] 972 

Roberto  [Por quê? Porque a gente acha que] creolina resolve. 973 
Álvaro  [Não resolve.] 974 

Roberto  [Ou porque] a gente acha que a gente se resolve. 975 
Ilma  Isso. 976 

Álvaro  Nã::o... 977 

Roberto  Óh, como eu com quarenta anos, posso falar pra 978 
vocês ((incompreensível))... 979 

Vanessa  [°O senhor não tá falando nada?°] ((para seu Ivan 980 

que está ao seu lado se movimentando na cadeira, 981 
parece querer falar)) 982 

Roberto [com orgulho que fui só três vezes no médico?] 983 
Ivan  °Hãm?° 984 

Vanessa  °Tá só observando hoje? Mas quer falar, né?° 985 

Ivan  °Éh::° 986 
Álvaro  ((incompreensível)) só três vezes no médico... 987 

Vanessa  [°Ainda mais que viveu°] ((para seu Ivan)) 988 
Álvaro  [Não, eu não fui na verdade eu fui mais quando] eu 989 

machuquei a vista... fui mais duas vezes . 990 

Roberto  A gente se acha, né? A gente se acha, né? É, não, só 991 
“se precisar”. 992 

Álvaro Só quando precisa... eu só vou no médico quando 993 

precisa sou realmente ((incompreensível)) chegar. 994 
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Roberto  [Mas você sabe quando ((incompreensível)) vai 995 

chegar ?] 996 

Ilma  [Esse que é o problema... aí o senhor mesmo olha e 997 
diz “ah ((incompreensível))”.] 998 

Roberto  Tem que mudar a concepção de ver isso, né? 999 

Edvan   É. 1000 
Ilma  Isso. Uhum. 1001 

Álvaro  Primeiro lugar que eu tenho que... 1002 
Ilma  Isso é sofrimento pra homem também ... isso que a 1003 

gente quer deixar claro... 1004 

Álvaro  [Primeiro lugar...] 1005 
Vanessa  [É como, por exemplo, alguns exames,] né, da 1006 

rejeição quanto a alguns exames, [que os homens 1007 

têm que fazer.]  1008 
Álvaro  [Primeiro lugar, quando tu vai com...] com exame, 1009 

tu tem que enfrentar uma fila, desgranada, marcar o 1010 
exame e o... o tempo é tão corrido... meu, eu tenho 1011 

que resolver o pessoal lá que tava trabalhando 1012 

comigo, eu tenho que resolver, eu tenho que chegar 1013 
o dia da pensão  o dinheiro tem que tá na conta... 1014 

Ilma  Uhum. 1015 
Álvaro  se não chegar a louca  já tá correndo atrás, pra cima 1016 

e pra baixo... então tudo isso é prioridade... então 1017 

acaba se esquecendo . 1018 
Edvan  O cara não tira um tempo, né? 1019 

Álvaro  Não tira um tempo... 1020 

Silvia   Uhum. 1021 
Álvaro Não é que ele não tenha vontade, a gente até tem 1022 

vez que tem vontade igual a... esse final de semana 1023 
precisava... esse ano precisava chegar e fazer um 1024 

check-up... 1025 

Carlos  que nem eu tenho 90 peão, entendesse? Eu não 1026 
tenho tempo nem pra na::da... 1027 

Roberto  É porque a pessoa [não prioriza isso?] 1028 
Carlos  [Eu saio de uma obra]  1029 

Roberto  A pessoa [não tira um tempo pra isso.] 1030 

Carlos  [e tenho... que fazer fechamento da ((nome de uma 1031 
empresa)) dum prédio pra começar], eu não tenho 1032 

tempo pra nada, entendesse? 1033 

Roberto  Mas o senhor tem tempo pra almoçar. 1034 
Carlos  Pra almoçar eu tenho tempo. 1035 
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Roberto  Justamente. 1036 

Ilma  Tem tempo pra dormir. 1037 

Carlos  Não tenho tempo pra dormir.  1038 
Ilma  Pra dormir não tem tempo? [Tem que ver a saúde.] 1039 

Roberto  [tem que ver o que é prioridade .] 1040 

Carlos  Nós não temo. Lá viramo quarenta e oito por 1041 
quarenta e oito. 1042 

Roberto  Acho que tem um dos encontros nosso que é pra 1043 
gente discutir saúde. 1044 

Ilma  Saúde... exato. 1045 

Roberto  Né? E a gente pode retomar esse assunto aí... mas 1046 
essa imagem dos médicos aí, é::: é::: com as mãos 1047 

simbolizando uma vagina. 1048 

Álvaro  Aham. 1049 
Roberto  Tá? E com as calças arriada, tá? Pra mim, [é:::...] 1050 

Edvan  [Não sei] eu não sei qual é a graça que eles acharam 1051 
nessa piada . 1052 

Roberto  É::: é eles vão, é, eu espero que seja punidos, né, 1053 

porque são médicos que estão... 1054 
Vanessa  Em formação ainda, né? 1055 

Roberto  Estudantes que estão se formando, e daí, e daí.. 1056 
((nome da cidade)) aqui imitou . 1057 

Edvan  Sim. 1058 

Roberto  Na frente do ((nome de um ponto turístico da 1059 
cidade)), tá, essa semana, tem fotos aí que tá 1060 

rolando e inclusive tá:: tá foi pra:: pra::. pra aquele... 1061 

G1, é Globo 1. 1062 
Álvaro   É. G1. 1063 

Vanessa  É. jornal. 1064 
 ((Conversas sobrepostas)) 1065 

Roberto  E:: e::: o reitor da ((nome de universidade)) já meio 1066 

que se posicionaram numa nota dizendo que a 1067 
Universidade vai fazer... né, vai abrir uma auditoria 1068 

pra investigar... assim óh... qual é a lógica dos cara 1069 
fazer isso com as calças arriadas, e colocar a 1070 

mulher, tá... no meu entendimento... colocar a 1071 

mulher numa condição... é::: é::: de objeto . 1072 
Edvan  Isso, colocar medo , né? 1073 

Roberto  E:: e::: 1074 

Edvan  Como é que a mulher vai...? 1075 



770 

 

Vanessa  Quando você tem casos é::: de médicos que de fato 1076 

abusaram de muitas mulheres,né? 1077 

Ilma  Muitos mesmo.... 1078 
Vanessa  se a gente pensar naquele Abdelmassih que foi um::: 1079 

um médico de:::... 1080 

Álvaro  Quantas coisas tão acontecendo [aí que a gente não 1081 
tá sabendo...] 1082 

Vanessa  [fazia inseminação né... e responde... acho que...] 1083 
((tom ascendente)) 1084 

Roberto  [Esse aqui na ((nome de um bairro)).] 1085 

Vanessa  inúmeras mulheres. 1086 
 ((Conversas sobrepostas)) 1087 

Ilma  [Aqui, aqui do::: que era da :::...] 1088 

Roberto  [Aqui aqui da ((nome de um bairro)),] faz um ano e 1089 
meio, dois anos... o cara descobriram que... que 1090 

tinha abusado de não sei quantas pacientes. 1091 
 ((Conversas sobrepostas)) 1092 

Ilma   [Eu sei quem é ele] 1093 

Anderson [Teve aquele lutador também todo::] 1094 
((incompreensível)) pai do ((incompreensível)) 1095 

aquele o::: ((incompreensível)) aquele cara que 1096 
((incompreensível)) 1097 

Ivan  [Aquele doutor da prefeitura lá, quando eu entrei... 1098 

Vanessa  Eu não lembro quem é...  1099 
Ivan  Ele e ficou preso... ((Conversas sobrepostas)) 1100 

 ((Conversas sobrepostas)) 1101 

Roberto  Já foi solto. 1102 
Ilma  Exato. 1103 

Silvia  Então, a questão... 1104 
Ivan  Aquele doutor da prefeitura lembra o::: Era meio 1105 

louquinho... ele tomava uma cana braba, lembra 1106 

dele? 1107 
Roberto  [Não lembro o nome dele...] 1108 

Silvia  [Eu sei quem é, mas também não lembro nome...] 1109 
Ivan [Ele sempre tava ali] na frente, do hospital:::  1110 

((nome do hospital)), ali naquela entradinha ali. É 1111 

ele que... 1112 
Edvan  Como todas as profissão tem aquele que:::... 1113 

Álvaro  [Tem sempre um avacalhão  no meio.] 1114 

Edvan  [Tem o cara sério, a mulher séria...] 1115 
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Roberto  mas você vê a medicina que é uma profissão que 1116 

lida com a vida... 1117 

Edvan  É:: 1118 
Silvia  A pessoa fica muito vulnerável, né?... 1119 

Roberto  Tipo você tá na mão do médico... você [tá, cara, 1120 

totalmente submisso a ele, né?] 1121 
Edvan  [E aí são pessoas geralmente bem mais instruídas, 1122 

né,] que são filhos [de pessoas que::: que estudaram 1123 
...] 1124 

Álvaro  [A começar...] 1125 

Edvan  em colégios particulares, né? [((incompreensível)) 1126 
difícil  chegar lá.] 1127 

Álvaro  [Hoje nós aqui pra nossos filho... nossos] filho... nós 1128 

não temo condição de bancar  uma faculdade de mil 1129 
e setecentos reais por mês, eu principalmente não 1130 

tenho hoje. 1131 
Roberto  Médico é quatro mil. 1132 

Anderson  Médico é quatro, [cinco mil.] 1133 

Ilma  [É::: bem mais] caro. 1134 
Álvaro  Então. 1135 

Ilma  Mas pra gente pensar como isso não tem a ver com  1136 
instrução... 1137 

Edvan  [É:::] 1138 

Ilma  [dinheiro...] 1139 
Edvan  Todo lugar tem, [tem coisa ruim.] 1140 

Ilma  [classe social, né...] como o machismo  ele tá 1141 

enraizado já... há muito tempo... há milênios... 1142 
Edvan  [A minha notícia é sobre o Big Brother, aquele 1143 

cara.] 1144 
Ilma  [como a gente reproduz isso ainda...] 1145 

Roberto  Tá, vamo lá. 1146 

Ivan  Ah isso que queria. 1147 
Silvia  [Vamo seguir então], a outra. 1148 

Roberto  [Vamo lá.] 1149 
Edvan  O Marcos, né, do Big Brother, ele também é médico 1150 

acho esse cara,né? 1151 

Ivan  Ele é::: cirurgião plástico. 1152 
Ilma  Eu nem sei. 1153 

Edvan Eu não::: eu não acompanho Big Brother, mas eu vi 1154 

na... 1155 
Ilma  Eu também não. 1156 
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Edvan  propaganda que ele era médico e daí que ele... acho 1157 

que o a Globo tirou ele, né, do::: por ele ter sido... 1158 

Ivan  [A delegada que tirou .] 1159 
Ilma  [Ele saiu, é.] 1160 

Ivan  Uma delegada foi buscar ele. 1161 

Ilma  Ah, a delegada foi buscar? 1162 
Edvan  É, ele foi, é que::: agrediu, ele não agrediu , mas 1163 

ele... é:::... 1164 
Vanessa   Coagiu? 1165 

Ilma  [((incompreensível))] 1166 

Edvan  [Coagiu ela], diminuiu ela ele disse que... que era 1167 
feio mulher tá segurando uma garrafa, bebendo  1168 

que::: isso era coisa... 1169 

Álvaro  Re... na verdade repreendeu. 1170 
Vanessa  [Na verd...] 1171 

Edvan  [E aí ele...] 1172 
 ((conversas sobrepostas)) 1173 

Edvan  ((incompreensível))pras as outras meninas também 1174 

ele aprontou pra todas elas lá e... e depois ele 1175 
andou::: quase que, não, só não bateu acho que 1176 

porque ele sabia que tava na TV, né, mas ele::: ele 1177 
segurou ela pela mão lá num canto... 1178 

Ivan  >E meteu o dedo na cara dela.< 1179 

Edvan e::: fazia com o dedo assim ((encena o que diz)) na 1180 
cara dela e daí::: pessoal caiu em cima, né?, e 1181 

tiveram que tirar ele porque... 1182 

Álvaro  °Nã(o), ele repreendeu.° 1183 
Ilma  Todos vocês viram essa notícia? 1184 

Álvaro  Eu não vi, mas eu já vi por cima no face assim. 1185 
Ilma  É. É... uma repreensão é:: é uma coisa diferente  se 1186 

a gente for pensar, né, a repreensão é o que a gente 1187 

faz com os nossos filhos, né? [“não faz isso, não faz 1188 
aquilo”.] 1189 

Álvaro   [Sim, mas ali::] agrediu com uma repreensão, [né?] 1190 
Edvan  [É.] 1191 

Ilma  [“não faz...”] 1192 

Álvaro  Ele agrediu com a repreensão. É que (que nem eu 1193 
vou querê) parar você. 1194 

Ilma  É uma violência, né? 1195 
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Álvaro  É uma violência eu querer parar você, para você se 1196 

eu não parar verbalmente eu vou tentar te por 1197 

[uma:::] 1198 
Ilma  [I:::sso] 1199 

Álvaro  imposição de macho ali pra:: tu. 1200 

Edvan   É. 1201 
Ilma  E isso é uma violência . 1202 

Álvaro  Isso é uma violência. 1203 
Ilma  Exato, exat... 1204 

Álvaro  Violência como repreensão. 1205 

Ilma  De um sobre o outro... [tanto de um quanto o outro.] 1206 
Álvaro  [E é uma violência que não, pra repreender você,] 1207 

pra você não passar dali. 1208 

Vanessa  Mas aí o fat... pelo fato de ser repreensão, o senhor 1209 
tá assim... tá dif... diferenciando, né? Que tem 1210 

violência que daí não seria pra repreensão e outras 1211 
que seriam pra repreensão? 1212 

Álvaro  Sim. 1213 

Vanessa  Então as que servem pra repreensão, como pra 1214 
educar os filhos, se justificam então? 1215 

Álvaro  Não... você justificá o teu filho é diferente como 1216 
essa atitude dele. Ali ele quis se impor, no meio da 1217 

sociedade que ele go... governava o bagulho ali.  1218 

Ilma  [Hãm::: ah, lógico.] 1219 
Vanessa  [Então não faz diferença] se for pra repreender ou 1220 

não, né? A questão é que houve uma agressão, né? 1221 

Álvaro  [Houve.] 1222 
Edvan  [Éh::] 1223 

Ilma  É, e até bem importante o senhor falou agora que, o 1224 
que que eu penso? “Ele qui... ele quis se impor”... 1225 

ótimo, eu concordo que ele também quis se impor, 1226 

porque ele quis diminuir o outro... 1227 
Álvaro  Sim::. 1228 

Ilma  Ela não foi como uma repreensão ... ele qui... queria 1229 
estar a... acima [dela.] 1230 

Álvaro  [Acima] dela... a qualquer preço. 1231 

Ilma Exatamente... entende qual é a diferença? Se fosse 1232 
repreensão não, repreensão é pra,  auxiliar o outro, 1233 

ajudar o outro a se comportar de uma maneira 1234 

melhor... 1235 
Álvaro >Mas tem gente que não entende assim.< 1236 
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Ilma É. É por isso que a gente tá aqui, justamente pra 1237 

isso, pra gente abrir... né? o âmbito, pensar uma 1238 

coisa, será que não é... será que é dessa forma? Será 1239 
que essa é a melhor forma de agir? Será que a gente 1240 

faria a mesma coisa se tivesse no lugar? 1241 

Edvan  É, as vezes até faria porque acha que... que é isso ali 1242 
que tem que ser [feito.] 1243 

Ilma  [Óh.] É. É isso? 1244 
Álvaro Só que assim, quando eles, acho uma coisa que eles 1245 

deveriam ter visto ali, porque daí caiu na mídia, 1246 

pessoal, porque quando eles assinaram esse papel lá 1247 
em cima, ele assinaram, de livre espontâneo... tanto 1248 

ela quanto ele, que haveria conflitos... tendeu? Eles 1249 

não assinaram o papel só:: que nem aqui, lá a 1250 
assinatura deles quando eles entraram lá, des(de) os, 1251 

dos sexos que eles fazem debaixo do edredom... até 1252 
tudo eles são responsáveis pelos seus atos... eles 1253 

assinaram um termo de responsabilidade... [só 1254 

que:::...] 1255 
Roberto  [Só que::] 1256 

Silvia  [Mas mesmo] lá dentro funciona::: a mesma 1257 
legislação [que funciona aqui fora, né?] 1258 

Álvaro  [Não, eu concordo com a senhora .] 1259 

Silvia  E aí é:: até o que [ficou é:::...] 1260 
Edvan  [Tem que pensar nos atos também.] 1261 

Silvia  O que ficou bem assim... e, evidente e, e:: que 1262 

também saiu em algumas reportagens é que ela tava 1263 
com dificuldade de reconhecer que aquilo era uma 1264 

violência. 1265 
Ilma  I::sso... isso mesmo. 1266 

Silvia  Né? Tanto que ela sentia... 1267 

Ivan  [Ela choro:::u.] 1268 
Silvia  [Ela chorou], ela se sentiu culpada. 1269 

Ilma  [Éh::] 1270 
Silvia  e o que acontece nas casas também ... 1271 

Ivan  Que a mulher se sente culpada. 1272 

Silvia  A:: a::... 1273 
Ilma  Exato. 1274 

Silvia    a mulher se sente bom, eu, d:: de rep... e:: e:: el::: 1275 

ele se colocou tanto no lugar, né, de dominação, de 1276 
que... é::: ela deveria:: tá submissa a ele, que ela::: 1277 
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a::: como é uma violência psicológica, ela entra 1278 

nessa... ne:: nessa violência psicológica e realmente 1279 

se sente inferior e sente que e::: deve ser submissa a 1280 
ele, sem perceber, tá sofrendo uma violência... tá em 1281 

sofrimento, mas não consegue se colocar... nesse 1282 

lugar. 1283 
Ivan  [E ela serviu de alerta pra muitas mulheres .] 1284 

Edvan [((incompreensível))] 1285 
Silvia  I::sso... [e aí quem tá de fora...] 1286 

Ivan  [Tem mulher que:::...] 1287 

Silvia  tem que ajudá. 1288 
Edvan    É. 1289 

Silvia  Né? Isso acontece nas casas também... [às vezes.] 1290 

Ivan  [Aconte::ce.] 1291 
Silvia  Outra pessoa precisa ajudar essa mulher a perceber 1292 

que ela tá numa relação abusiva... essa relação era 1293 
abusiva... e a questão do machismo vem porque ele 1294 

no... se sentiu como o homem... [no direito de...] 1295 

Ivan  [O único homem da casa.]  1296 
Silvia  dominar o comportamento dela, né? 1297 

Ilma Exatamente. 1298 
Álvaro  E depois aí ainda começou um triângulo amoroso, 1299 

né? Daí deu mais problema ainda, né? Aí começa a 1300 

funcionar diferente porque daí eles já tavam junto. 1301 
Eu vejo assim, eles já tavam junto, ele se separou 1302 

dela, foi pra outra, aí ela começou a subir a, a subir 1303 

a cabeça... o homem quando sobe a cabeça que ele é 1304 
o:: rei da cocada, ele cai. Ele não enxerga os outros. 1305 

Eu vejo como, como no meu trabalho... quando tem 1306 
pessoas que... se acham eles tão tudo no chão e eu 1307 

vejo que as coisa funcionam assim... então eu tenho 1308 

que...  tu chega com um problema com teu 1309 
funcionário ou então a pessoa chegou com um 1310 

problema pra ti... tu não pode:: “hoje não tá 1311 
produzindo”, tu tem que eu parar pra ver, tu 1312 

conhece ele, ele não produziu, mas tu não vai xingar 1313 

ele... deixa rolar... amanhã se ele chegar com 1314 
problema, tu viu que ele tá com problema, tu vai 1315 

chamar ele pro lado e tentar resolver. Aí tu 1316 

consegue funcioná. Hoje a gente tá com quarenta, 1317 
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trinta e cinco homem, a gente consegue resolver o 1318 

problema e produz. 1319 

Silvia  Uhum. 1320 
Álvaro  Porque se você chegá e chamar a atenção na frente 1321 

dele tu quebrou você. 1322 

Ivan  É... 1323 
Edvan  Aqui nessa reportagem fala também que o::: 1324 

Otaviano Costa d...  vídeo Show, também falou, não 1325 
sei se vocês viram isso... 1326 

Silvia  Não vi... 1327 

Ilma  Não vi, o que que ele falou? 1328 
Edvan  É que ele:: f:: ele:: uma frase machista daí, só que 1329 

ele se desculpou no ar... 1330 

Ivan  No ar, é, ele falou, [ele disse que...] 1331 
Ilma  [Qual foi a frase?] [Fala aí, não?] 1332 

Silvia  [Não fala, só::] comentou... [((incompreensível))] 1333 
Ivan  [Não, ele falou.] 1334 

Edvan  Tal de José Mayer também. Esse aqui também não 1335 

sei o que que é. 1336 
Ivan  Não sei o que que ele tinha falado lá::: daí ele falou 1337 

se pedia desculpa por ter... falado em tom de 1338 
machismo... que não era a intenção dele ter falado 1339 

isso... [mas é que ele:::] 1340 

Edvan  [O cara fala assim, né?] 1341 
Ilma  Ele reproduz sem perceber. 1342 

Edvan  É... já tá no:: no cotidiano, né?  1343 

Ivan  Hum... 1344 
Ilma  É isso mesmo. 1345 

Edvan  Tá incorporado. Quando vê já foi, já falou e daí:: 1346 
[depois ele vai pensar .] 1347 

Ivan  [Mas o que que eu falei?] desde o começo eu tô 1348 

falando. 1349 
Ilma  Éh:: 1350 

Ivan  Coisa cultural ... quer mudar isso? Começa a ensinar 1351 
teus filho agora. 1352 

Ilma  I::sso 1353 

Ivan Meu filho eu já ensino... agora já falo pra ele “o... 1354 
((nome do filho)), vai lavar a louça”, “Pô, pai”, “vai 1355 

lavar a louça”, falo oh... “não pai...” e daí... 1356 

Vanessa [Mas tu sabe que...] 1357 
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Ivan [Eu já falo pra ele...] “vai lavar o banheiro”... “eu 1358 

lavar o banheiro?”... “vai lavar o banheiro... tua mãe 1359 

não pode lavar? Eu não posso lavá?, por que que 1360 
você não pode?” 1361 

Vanessa  Mas é que interessante, embora seja importante essa 1362 

questão de ensinar os filhos, né, o senhor mesmo 1363 
deu exemplo antes de:: como é importante também 1364 

a gente começar a observar outros contextos. 1365 
Ilma  Éh:: 1366 

Vanessa  E outras... [pessoas] 1367 

Ivan [Sim.] 1368 
Vanessa  e outras possibilidades mesmo a gente já sendo 1369 

adulto...  né, que [há a possiblidade de nós 1370 

mudarmos.]  1371 
Ivan [Lógico, mas é isso que eu falo .] 1372 

Vanessa  O senhor mesmo disse “fui trabalhar em outro 1373 
lugar... tive contato com outras pessoas... 1374 

Ivan [Sim.] 1375 

Vanessa  [e comecei] a perceber que podia ser diferente...” 1376 
então assim, é::: na verdade uma ação de diversos 1377 

contextos, né? tanto a gente com enquanto adulto, a 1378 
gente pode começar a reparar  algumas coisas e 1379 

mudar e... [tanto na educação do nosso filhos,né?] 1380 

Carlos  [Porque tu vê::: é::: que nem nós lá], é 90 1381 
funcionário que eu tenho, daí nós somo 98... 1382 

moramo tudo num prédio só... 1383 

Ivan [Então, vai ((incompreensível))?] 1384 
Carlos  [pra quê que cada uma cuida da sua...] da sua roupa, 1385 

lava sua roupa, lava na máquina lá,  coloca secar... 1386 
limpa seu quarto... só a comida que eles ganham... 1387 

que é pronta, que as mulhé fazem a comida, o 1388 

resto... cada um tem se virar... pra que se tu... faz 1389 
assim lá no alojamento vou chegar dentro de casa 1390 

vou fazer o contrário... se eu faço lá ? 1391 
Ilma  Exato. 1392 

Edvan  É:: [dá pra aprendê bastante,né?] 1393 

Ilma  [Isso mesmo.] 1394 
Carlos  Entendeu? 1395 

Álvaro  Mas na verdade é assim óh, o que muda o homem é 1396 

a convivência com a mulher . 1397 
Anderson  É:: cara. 1398 
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Álvaro   Se o cê não... se numa obra se não entrar uma 1399 

mulher dentro duma obra pra conviver com os 1400 

home... vai ser sempre uma arrogância. Por quê? 1401 
Querendo ou não querendo, já começa pelo 1402 

<ambiente> do banheiro já muda... Quando é só 1403 

home, é tudo virado no lixo... Quando que entra 1404 
uma mulher, uma engenheira oh, o trabalho... na 1405 

verdade eu tô falando, já muda? ((se dirige a 1406 
Carlos)) Eu sei porque a gente trabalha com a... 1407 

((incompreensível)) pra... dout... doutora ((nome de 1408 

uma engenheira)) e a ((nome de uma 1409 
engenheira))da, da ((nome da empresa)) nós 1410 

entramos lá dentro...entramos lá...a coisa é 1411 

diferente, quer dizer, o, o peão... o peão do nosso 1412 
grupo lá... ele só vai mudar quanto mais mulher 1413 

tiver na obra. 1414 
Carlos   É: 1415 

Álvaro   Isso é uma realidade. 1416 

Edvan  [Porque convive os dois::: gênero, né? Daí:::] 1417 
Vanessa [Mas ele... ele convive com mulheres] em outros 1418 

contextos, [né?] 1419 
Álvaro  [Não,] mas é, [seria o respeito...] 1420 

Vanessa  [Vai mudar na obra, no caso, mas...] 1421 

Álvaro  Mas é que... da obra vem pra casa. 1422 
Vanessa  será que em outros momentos ele não pode...? 1423 

Álvaro   Daí, daí é porque assim... do lado de lá... lá fora  1424 

casa, na tua casa, vamo dizê assim, eles são 1425 
machista. Lá dentro da obra, eles têm que... 1426 

obedecer ordem.  1427 
Vanessa  Uhum. 1428 

Álvaro   Entendeu? Lá ele manda... ali ele tem que obedecer 1429 

ordem... é diferente. 1430 
Edvan  Ele vai mudando, ele vai aprendendo. 1431 

Álvaro  Aí tu vai domesticando a coisa, enquanto a mulher 1432 
não entrar mais dentro da obra, isso que eu falando 1433 

aqui... e pode ter certeza do que eu tô falando, e 1434 

vocês pode fazer uma pesquisa, sair daqui ir nos 1435 
prédios que não entra mulher pra vê como é que 1436 

funciona? Por mais que seja organizado, mas não é 1437 

totalmente . 1438 
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Carlos  É porque hoje na, na, de dez anos pra cá na obra... a 1439 

construção civil, é a coisa que mais cresce, né? É a 1440 

construção civil, não adianta. 1441 
Álvaro  Hoje nós  temos uma mulher aqui na ((nome de um 1442 

bairro)) que ela do.. amarra um ferro... enquanto eu 1443 

do... faço uma carreira indo, ela foi com os dois, 1444 
botou em cima e em baixo. Até nos demo risada. Aí 1445 

passou esses dias na televisão que a::: amarrá ferro 1446 
era uma terapia, né? Nós ficamo de 1447 

((incompreensível)) ((risos)) 1448 

Ilma  É, tá crescendo o número de mulheres que tá 1449 
trabalhando na construção civil, né? 1450 

Carlos  Exato. Dez anos pra cá é só engenheira. Acabou 1451 

com  os engenheiro. <Engenheira>, <arquiteta>, [é 1452 
o que mais tem, entendesse?] 1453 

Ilma  [Isso é um avanço.] 1454 
Álvaro  Mas daí, da onde que tá mudando, é a convivência 1455 

do homem com a mulher, daí ele é subordinado. 1456 

Queira ou não queira, daí ele é obrigado a obedecer. 1457 
Ou  ele obedece ou perde o pão de cada dia. Tu 1458 

entende como funciona? Agora onde que ele mudou 1459 
... 1460 

Edvan  É que quando não se aprende pelo amor, aprende 1461 

pela dor. 1462 
Álvaro  Exa:::to, por aí. 1463 

Carlos   Aí vamos supor, [quando começa::...] 1464 

Ilma  [Não precisaria ser assim, né?] 1465 
Carlos  a fase do acabamento de uma obra, quer cortar 1466 

parede, vai entrar... a energia elétrica, o::: os 1467 
pedreiro trabalha ali no meio da cacalhada, tijolo ali, 1468 

se é um engenheiro. Agora como é uma 1469 

engenheira... tu já vê que... 1470 
Álvaro  Mudou. 1471 

Ilma  Já muda, né? [O próprio ambiente...] 1472 
Carlos  [É tudo limpo, entendesse?] “Aqui vem uma 1473 

engenheira...” 1474 

Edvan  Mas é bom. 1475 
Álvaro   Sim... uma arquiteta, uma decoradora, isso é 1476 

verdade... ôh... 1477 

Ilma  Eu só queria chamar atenção... é::: a nossa atenção, 1478 
de todos, sobre... um::: um comentário da piada, né? 1479 
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Aqueles dos médicos... da:: piada  que eles 1480 

fizeram... bem interessante isso... é::: esses... é, é::: 1481 

essas atitudes... essas, essas brincadeirinhas, piadas 1482 
machistas, nunca é só uma piada. Vê, esses rapazes 1483 

aí, eles são lá de Vila Velha, né? Vila Velha? 1484 

Roberto  Rondônia? 1485 
Vanessa  Vila Velha, [Espírito Santo.] 1486 

Ilma  [Lá do Espírito Santo], esses rapazes ali... os 1487 
médicos... são lá do Espírito Santo... eles fizeram 1488 

isso lá... tem gente que leva como piada... mas 1489 

nunca é... o que que aconteceu? aqui em ((nome da 1490 
cidade))...? Os estudantes de medicina... 1491 

Ivan [Fizeram...] 1492 

Ilma  [Copiaram], e isso vai se perpetuando... então, por 1493 
isso que gente as vezes fala aqui com vocês, né... 1494 

que a gente comenta, a gente pensa... será que a 1495 
gente... tem que ouvir aquela piadinha quando a 1496 

gente tá no meio de homens ou as mulheres no meio 1497 

de mulheres e houve uma piadinha, será que a gente 1498 
tem que rir? Será que a gente recebe no whatsapp a 1499 

gente tem que compartilhar este tipo de coisa, 1500 
mesmo a gente sabendo que tem alguma coisa 1501 

errada aí? “Não, espera, isso aqui eu acho que tá 1502 

sendo meio preconceituoso”. Não só na questão do 1503 
machismo... [a questão de tudo ...] 1504 

Edvan  [É, mas...] engraçado que as coisa ruim, elas... 1505 

Ilma  Interessante que a gente compartilha... não é? 1506 
Edvan  se disseminam rápido né?!... mas as coisas boas... 1507 

difícil né? 1508 
Ilma  É, a gente acaba compartilhando sem querer, e a 1509 

gente tá fazendo parte desta cultura também. Por 1510 

que que a gente compartilha? Será que na... vai ser 1511 
tão... agressivo pra gente se a gente falar “olha eu 1512 

não gostei  da tua piada... essa piada aí  ela não foi 1513 
legal...” será que a gente vai ser... como o seu Ivan 1514 

falou... vai ser chamado de... “ah  você é frouxo,  1515 

você é isso, você é aquilo...?” 1516 
Ivan [Com certeza vai.] 1517 

Edvan [Em alguns meios], sim.  1518 

Ilma  [É, mas:: será que isso é tão agressivo] 1519 
Ivan [Com certeza vai] 1520 
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Ilma  ao ponto de repassar aquela violência? Será que a 1521 

gente... [consegue parar pra pensar nisso?] 1522 

Ivan [Eu... eu vou falar bem uma coisa...] eu não sou... 1523 
eu, eu sou um cara... que nem comentando aí a 1524 

história que a senhora  tá falando... eu hoje em dia... 1525 

falar eu nem falo... porque... a hora que eu vejo um 1526 
negócio tá demais eu vou e “Dá licença aí velho, 1527 

tchau.” 1528 
Ilma  Ah::: 1529 

Ivan Agora se a pessoa... 1530 

Ilma  O senhor  sai de perto. 1531 
Ivan É... não... se a a pessoa insistir, cara... 1532 

Ilma  Daí o senhor [(passa)...] 1533 

Ivan [Eu já sei...] eu sei ser maldoso também. 1534 
Ilma  [Uhum.] 1535 

Álvaro  [(é muita postagem)] 1536 
Ivan Falo “óh, cara, ou tu fecha a tua boca [ou eu vou 1537 

fechar .”] 1538 

Álvaro  [é muita postagem...] sabe que que é? aqui no 1539 
celular é muita postagem... que mal e mal tocou... já 1540 

tá ali “é meu amigo...” “tum” mas tu nem leu a 1541 
mensagem. 1542 

Ilma Isso... isso 1543 

Álvaro Quer dizer as pessoas tão... fazendo só pra dizer que 1544 
tu... eu curti fulano. 1545 

Ilma I::sso . 1546 

Álvaro Ou...porque veio uma imagem da “deixa seu amém 1547 
aqui... porque pessoa tá precisando disso, 1548 

precisando aquilo.” tu vai lá e “tuff”, quer dizer, 1549 
você automaticamente você quer tá tão ligado na 1550 

internet que, cê tem que esquecer a internet, você 1551 

tem que viver o pessoalmente, e tirar umas duas 1552 
horas noite, uma hora de manhã, pra você atualizar, 1553 

aí tudo bem... mas tem pessoas hoje que você passa 1554 
aqui óh... no celular... sai aqui óh... eles nem olham 1555 

na tua cara... eles tão com o celular aqui ciscando 1556 

depois no ouvido aqui óh... se toco eles “tuc” tu vê, 1557 
já curtiu... aí conforme eu digo, começa a 1558 

compartilhar... começa a dividi... mas ele nem sabe 1559 

o que fez. 1560 
Silvia  Uhum...  1561 
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Ilma  Isso é um problema,né? 1562 

Álvaro  Hoje nos temo problema que... se nós pega pra ver... 1563 

maioria, se sair daqui oh, posso fazer uma pesquisa 1564 
aqui na frente que passa, passa dez... tu pode olhar 1565 

bem na cara e dizer ‘bom dia’ ou ‘boa tarde’... que 1566 

eles vão ficar até assim ((cara de espanto)). 1567 
Roberto  Só que o problema do preconceito... não é só contra 1568 

a mulher, digamos ((incompreensível)) 1569 
Álvaro  Sim. 1570 

Ilma  De todos os tipos... 1571 

Roberto  De todo tipo de mulher... contra... pessoa com 1572 
deficiência, né? 1573 

Álvaro Sim. 1574 

Roberto  Contra... os [negros...] 1575 
Ilma  [homossexuais.] 1576 

Roberto os homossexuais... [isso é uma coisa que...] 1577 
Ivan  [Cara , coisa que] eu nunca fiz na vida cara... 1578 

Roberto Antes da internet... antes do whataapp... antes do 1579 

facebook... já, já tinha, isso muito antes... a única 1580 
questão é que esse, esse instrumento... a internet ... e 1581 

o whatsapp deu mais visibilidade... à questão do 1582 
preconceito... né ? 1583 

Vanessa  Até porque as pessoas estão atrás de um computador 1584 

né? Elas não chegam diante de alguém e falam 1585 
aquilo. 1586 

 ((conversas sobrepostas)) 1587 

Roberto  ((incompreensível)) duas horas depois... no mesmo, 1588 
no mesmo m... minuto... aqui em ((nome da cidade)) 1589 

já sabe... né? 1590 
Ilma I::sso. 1591 

Roberto Essa informação lá do Espírito Santo por exemplo... 1592 

né? Essa imagem dos médicos aí... então ficou 1593 
muito mais fácil de disseminar ... é e eu acho que 1594 

tem que tomar um certo cuidado... 1595 
Álvaro  [Ba:::stante.] 1596 

Roberto  [a pessoa acaba] reproduzindo isso, né?... sem, 1597 

tomar... 1598 
Álvaro  Conhecimento... 1599 

Roberto  Conhecimento... então por exemplo ó... se o sujeito 1600 

fez uma piada... a respeito é... dos próprios filhos... 1601 
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colocando a filha mulher... como sendo, né, uma 1602 

coisa que:: aconteceu, né? Porque... não planejou... 1603 

Ivan  mas o que que ((incompreensível)) 1604 
Ilma  Isso não é uma piada, [nunca é piada.] 1605 

Roberto  [É:::] mas ele fez uma piada, né?  1606 

Ilma  Não, isso não é piada. Piada  é outra coisa... 1607 
Roberto  [>°Só pra não esquecer, licença um pouquinho°<]. 1608 

É, ele fez uma fala, tá? Em tom de piada, pra quem 1609 
não viu, era uma piada o pessoal aplaudiu, né? 1610 

((bate palmas)) pra quem viu o vídeo, né? Então 1611 

assim, o que a gente tem que  fazer? Estudar a vida 1612 
do cara, dá uma olhada quem que é esse sujeito, né? 1613 

Como que ele chegou até ali, né? E assim ó... gente, 1614 

porque é... se a gente não conhecer de fato, tá... fica 1615 
difícil... a gente entra na onda, incorpora aquilo ali 1616 

como sendo algo que é uma piada e passa.... sabe? 1617 
[Passa adiante.] 1618 

Álvaro  [É que nem eu...] é que nem eu digo, veio uma 1619 

mensagem antes de você e eu e o pessoa 1620 
(compartilhá), “mas tu não curte nada de 1621 

ninguém?”, Mas eu só vejo porcaria. 1622 
Edvan  É. 1623 

Álvaro  Como é que eu vou curtir? 1624 

Edvan  É. No meu face lá também ((riso)), a mulher fala 1625 
que eu não curto nada, mas eu... não acho nada 1626 

engraçado e nada de bom... só tem coisa ruim... é só 1627 

tragédia ou um falando mal do outro... ou só...  1628 
Álvaro  Ou vem aquelas mulher lá, seminua ali, o pessoal 1629 

curtindo, um mandando pro outro, eu fico só 1630 
olhando”... Aí o pessoal “óh mas eu tenho lá dez mil 1631 

amigo”, mas de dez mil amigo... eu tenho cinco, seis 1632 

aqui no bairro... tenho dez aqui no bairro...vale 1633 
pelos dez pelos dez mil deles lá...  1634 

Silvia  Hum. 1635 
Álvaro  Então é isso que eu falo, a pessoa não olha, acha 1636 

que é tranquilo aquilo lá... esse dias chamei a 1637 

atenção do meu piá... olhei lá... compartilhando isso 1638 
aqui... não é assim que funciona, porque querendo 1639 

ou não querendo, aquela ali é tua imagem, tu vai pra 1640 

uma empresa hoje, uma empresa de gabarito, uma 1641 
empresa que vai te representar, quer te dar uma 1642 
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carreira, oportunidade pra você estudar... fazer um 1643 

aproveito, uma faculdade... a tua imagem tá ali... 1644 

tem uma pessoa  de lá que não gosta de estudá, 1645 
pessoal olha ali teu currículo aí... vai ali na internet 1646 

puxa teu facebook, “Esse cara tem um bom 1647 

currículo, mas olha o que ele tá vendo aqui óh ”... 1648 
Silvia  Uhum. 1649 

Álvaro  Como é que eu vou pegar esse rapaz aqui pra 1650 
trabalhar comigo? [Vou?] 1651 

Ilma  [É isso mesmo.] 1652 

Silvia  Qual é a tua notícia? Da tua? ((para Anderson)) 1653 
Anderson  A minha aqui é sobre o relato de uma figurinista , 1654 

né? Uma funcionária.  1655 

Silvia  Uhum:: 1656 
Anderson  Ela filmou ter sido agredida verbalmente... que o::: 1657 

o ator ali o José Mayer teria tocado nas partes 1658 
íntimas dela... 1659 

Silvia  Uhum:: 1660 

Anderson e::: que esse assédio durou por oito meses... 1661 
Ilma  Uhum::: 1662 

Anderson  e depois ela teve que:::... tomar providências, teve 1663 
que denunciar ele pra::: (pessoal falá com) ele... 1664 

Ilma Uhum::: 1665 

Anderson que ele parasse com isso. 1666 
Ilma  Certo, vocês acompanharam isso que vocês viram 1667 

isso? 1668 

 ((Conversas sobrepostas)) 1669 
Álvaro Eu falo pra ti que não. 1670 

Ilma  Já tinha visto? 1671 
Ivan  Uhum. 1672 

Ilma  Cês sabem quem é o Jose Mayer? 1673 

Ivan  Eu acompanhei . 1674 
Álvaro  É aquele ator [da novela, da Globo, né?] 1675 

Edvan  [Da última novela que ele tava agora o:::] 1676 
Ilma  Ele tava na última novela com a Suzana Vieira mas 1677 

eu não sei o::: 1678 

Ivan    Ele... ele tá na última novela agora, ele era o:::  1679 
Edvan   Era o Zé Bezerro. 1680 

Ivan  I::sso. 1681 
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Ilma  Ah, então é isso aí eu acho porque eu não sei porque 1682 

eu não vejo novela, mas eu sei que ele tá::: ele faz 1683 

par romântico com a Suzana Vieira.  1684 
Edvan   Era::: 1685 

Ilma  Só não sei aonde. 1686 

Ivan  Era a última novela agora de:: só que o negócio é o 1687 
seguinte. Agora. Como eu tô falando. A, o, a 1688 

((pausa de 4 segundos)) será que a mulher também, 1689 
ou:: medo ou não sei o que foi... >por que que ela 1690 

não denunciou antes?< 1691 

Vanessa  A gente acha que::: 1692 
Ivan Que ela falou que vinha vindo:: ((estala os dedos 1693 

repetidamente)) 1694 

Vanessa  [Oito meses, né? ] 1695 
Ivan [vinha de tempo...] 1696 

Silvia  Sim... acho que até tem mais. 1697 
Vanessa  A gente pode pensar, seu Ivan... 1698 

Ivan  Oito meses... 1699 

Vanessa  bem na linha do que o seu::: <Álvaro>, né? tava 1700 
falando antes da questão do trabalho, né? Que lá no 1701 

trabalho, por exemplo, às vezes cê obedece porque 1702 
você é um funcionário... [então tem uma questão...] 1703 

Ivan [Ah... minha filha , mas:::] 1704 

Vanessa  hierárquica, né?... 1705 
Ilma  [((incompreensível))] 1706 

Vanessa  Pela questão do emprego, a dependência, essa 1707 

questão hierárquica... será que nesse contexto... ele 1708 
é um ator famoso, ela é uma figurinista, né, em 1709 

termos de hierarquia... 1710 
Álvaro  Aham. 1711 

Vanessa  de credibilidade... 1712 

Ivan  °Sim.° 1713 
Vanessa  Não sei como é que ficaria os dois, né, ali... acho 1714 

que ele t... hierarquicamente tava muito mais acima, 1715 
é o ator queridinho... né?... 1716 

Edvan  [É e ele tem dinheiro , né, e:: aquela coisa, né?] 1717 

Vanessa [tem <família>, em tese tem uma boa reputação, 1718 
tem grana,] tem... né?  1719 

Ilma Uhum. 1720 

Vanessa  [E:::] 1721 
Edvan  [Mas ele se manifestou, não?] 1722 
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Silvia  [Se manifestou.] 1723 

Vanessa  [Será que isso...] isso não pesou pra essa demora 1724 

de... 1725 
Silvia  E depois [que ela denunciou...] 1726 

Ivan  [Mas eu vou falar uma coisa...] 1727 

Silvia  a vida dela também ficou bem complicada, né, [em 1728 
relação com as outras pessoas...] 1729 

Ivan  [Que nem esses dias nós tava conversan...] 1730 
Silvia  que não concordam com isso, então eu acho que é 1731 

uma decisão... que também não é fácil de 1732 

tomar,né?... 1733 
Ilma  Não é fácil. 1734 

Silvia  porque::: ela passou agora... a ser alvo da mídia e 1735 

[muitas...] 1736 
Ilma  [I::sso.] 1737 

Silvia  pessoas é... vão contra ela porque acreditam que o 1738 
ator, né? Ele... 1739 

Ilma  [(teve gente que achou), fez até piada...] 1740 

Silvia  [Ele que é o conhecido...] ele que é cheio de fãs [e 1741 
tal, ela não...] 1742 

Álvaro  [É o galã, né?] 1743 
Ilma  que era brincadeira... 1744 

Silvia  Então tem julgamento moral e tal, então tomar essa 1745 

decisão, não é algo que é fácil. 1746 
Edvan  É... não é fácil. 1747 

Ivan  Não, mas vocês assim... vocês... as mulher querem 1748 

igualdade, querem coisa... vai deixar oito mês 1749 
passar pra denunciar? 1750 

Vanessa  [Éh:: esse é um trabalho...] 1751 
Ivan  [Mas ela, tem que chegar e pá, e::] no meu ver, 1752 

desculpe, eu falo, eu chego aqui e toco em você... 1753 

((toca no braço de Vanessa que está sentada ao seu 1754 
lado)), cê não falou nada... no meu pensamento de 1755 

homem eu vou falar “bem, eu toquei nela... ela não 1756 
falou nada porque ela quer.” 1757 

Homens ((exceto Roberto)) ((risos)) 1758 

Ivan Mas é verdade, meu. 1759 
 ((falas sobrepostas)) 1760 

Roberto  Vamo lá, então, Ivan ... Vamo lá. 1761 

Ilma  Isso é machismo. 1762 
Roberto  Né? 1763 
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Ilma  É isso que a gente quer combater. 1764 

Ivan  Mas é isso que eu tô tentando falar... 1765 

Vanessa  [A ideia...] 1766 
Ivan  [Foi machismo dele...] 1767 

Vanessa  [quem são essas pessoas? Né?] 1768 

Ivan  [por que que ela não...] por que que ela não... 1769 
Silvia  Ela coloca que ela deixou claro que não... não 1770 

queria. 1771 
Ilma  Isso. 1772 

Silvia  Mas pra ele... pra ele aquilo não, não fazia... 1773 

sentido. 1774 
Roberto  Mas assim ó... é... 1775 

 ((Conversas sobrepostas)) 1776 

Ilma  Ele não tomava o ‘não’, como um ‘não’. 1777 
Ivan   Cê  quer ver outra exposição da mulher? Aquele 1778 

pânico. 1779 
Roberto  Oh, seu Ivan. 1780 

Ilma  Não, mas só vamo voltar na notícia pra gente não se 1781 

perder, [(depois pode falá...)] 1782 
Roberto [Assim óh...] só, só pra esclarecer assim ó, a questão 1783 

de julgar o outro... né? Por que que ela demorou 1784 
oito meses? Por que que uma mulher, às vezes, 1785 

precisa demorar anos pra conseguir ir em uma 1786 

delegacia, fazer um boletim de ocorrência e tirar o 1787 
cara dentro de casa? 1788 

Ilma  Isso. 1789 

Roberto  Por que será? 1790 
Ivan  Por causa da cultura . 1791 

Ilma  [Também.] 1792 
Roberto  [Né?] Assim óh... e como é que a gente vai julgar o 1793 

porquê que ela demorou oito meses pra ter coragem 1794 

de denunciar o cara? Que capacidade eu tenho pra 1795 
se... se colocar no lugar dela e passar por aquilo que 1796 

ela tá passando, tá? Pra ter a coragem de chegar lá e 1797 
meter o pé na porta e dizer “pera aí, esse cara tá 1798 

fazendo... é::: coisa, é:::  errada e cri... e isso é 1799 

crime... e eu posso ir... ir atrás de indenização e 1800 
tudo” sabendo que o cara é o cara. 1801 

Ilma  Uhum. 1802 

Roberto Né? [Quantos meses...] 1803 
Vanessa  [A gente pode pensar em...] 1804 
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Ivan  [Por causa desses ‘o cara’] que continua 1805 

acontecendo as coisa. 1806 

Vanessa  A gente pode pensar em outros contextos também, 1807 
[será que nenhum momento] 1808 

Roberto  [Em contexto, por isso que eu quero...] 1809 

Vanessa  nós é... deixamos passar alguma coisa ou mesmo 1810 
enquanto homem mesmo? 1811 

Ilma  [Isso.] 1812 
Vanessa  Em algum outro momento porque tinha que 1813 

aguentar, porque tinha que trabalhar, porque... né? 1814 

A pessoa tava acima de você e você vai 1815 
suportando... né? Até que ponto... até que ponto 1816 

você vai... suportando aqui em nome do quê? Por 1817 

medo... por dependência as vezes... 1818 
Edvan  Éh, tem pessoas que suportam mais e tem pessoas 1819 

que já não, né? 1820 
Vanessa  É. 1821 

Álvaro  [Mas na verdade, essa palestra, esse assunto que 1822 

vocês tão levando aqui oh] 1823 
Vanessa  [Agora, é claro que tem que denunciar, né?] 1824 

 ((conversas sobrepostas)) 1825 
Álvaro  ia ficar muito interessante se vocês conseguissem 1826 

abranger a construção civil... cês iam ter uma 1827 

grande mudança . 1828 
Silvia  °Sim.° 1829 

Álvaro  Porque aí vocês teriam um eixo muito grande, se 1830 

tiver uma liberdade de conseguir os donos da 1831 
empresa pra tirar... um dia, umas duas hora pra dar 1832 

uma palestra dessa, dentro de uma construção civil.  1833 
Ivan É isso que eu tô falando. 1834 

Ilma  Na verdade, [vocês poderiam... ] 1835 

Ivan  [O povo  tem que se conscientizar.] 1836 
Ilma  Vocês  poderiam fazer esse convite e trazê-los pra 1837 

cá. [Seria muito importante.] 1838 
Vanessa  [Sim... e quanto tempo leva pra pessoa se 1839 

conscientizar de que ela tem que denunciar, de que 1840 

ela pode denunciar?] ((para Ivan)) 1841 
Álvaro  [Mas assim, ele tá com ((incompreensível)) até 1842 

quatro e pouco da tarde...] ((para Ilma)) 1843 

Ilma  [Mas pode ser depois.] ((para Álvaro)) 1844 
 ((Conversas sobrepostas)) 1845 
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Vanessa  [Porque às vezes não se denuncia e não acontece 1846 

nada... hoje acontece, mas... é recente.] ((para Ivan)) 1847 

 ((Conversas sobrepostas)) 1848 
Álvaro  Uma que tenha começar abrir espaço... que às vezes 1849 

trazer a galera aqui... a empresa tinha que liberar... 1850 

só que a empresa não vai liberar... porque cês 1851 
querendo ou não querendo nós temo perdendo esse 1852 

tempo que nós tamo aqui . 1853 
Ilma  Sim... uhum... 1854 

Álvaro  E a gente só tamo nessa... na verdade todos os home 1855 

tão aqui eles só tão aqui porque tem um juiz lá em 1856 
cima que determinou uma ordem, né? 1857 

Carlos   [É.] 1858 

Ilma  [É, mas será q...] 1859 
Álvaro  [Senão não taria.] 1860 

Ilma  será que precisa ser assim será que é, é, é... né? O 1861 
ambiente aqui será que o ambiente aqui é tão 1862 

[((incompreensível))] 1863 

Álvaro  [Não, o ambiente aqui], com vocês aqui, não é 1864 
pesado . 1865 

 ((conversas sobrepostas)) 1866 
Carlos  Será que o juiz vai me dar  um verbal pra mim da, 1867 

da, da obra que eu tô lá... completando hoje quase 1868 

sessenta cúbico de concreto, das quatro às oito da 1869 
noite... 1870 

Ilma  Aham:: 1871 

Carlos  Eu sou mestre de obra. 1872 
Ilma Sim. 1873 

Carlos  Será que se acontecer qualquer cagada lá ele vai 1874 
assinar embaixo? Não vai . 1875 

Ilma  Uhum:: 1876 

Carlos  Eu tenho que assinar... eu tenho que... 1877 
Ilma  Sim:: 1878 

Carlos  batê no peito e assinar . 1879 
Vanessa  Mas é... a gente tem que cuidar também pra não 1880 

responsabilizar sempre o outro por coisas que 1881 

acontecem com a gente ou que a gente fez pra que 1882 
acontecesse . 1883 

Ilma  É. 1884 

Álvaro  [Não, a gente fez mas também...] 1885 
Ilma  [Aconteceu algo pra estarem aqui, né?] 1886 
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Vanessa  [por mais que o juiz tenha encaminhado...] antes de 1887 

ele ter encaminhado algo aconteceu pra ele ter 1888 

encaminhado. 1889 
Álvaro  [Não, mas a gente não tá fugindo da raia ... 1890 

Ivan  [Não, mas o meu erro não justifica o dos outros .] 1891 

Álvaro  O que eu quero dizê pra vocês é que se abrir um 1892 
espaço pra empresa mandar o funcionário aqui pra 1893 

vocês caberem... porque a empresa paga. 1894 
Ilma  Sim. 1895 

Álvaro  Ele tá pagando as coisa pro pessoal das oito, das 1896 

coisa... quer dizer ele não vai perder... só que tem 1897 
uma acima da gente é uma hierarquia, se se ele te 1898 

liberar... não precisa liberar todo mundo... <dez 1899 

numa parte... dez noutra...> 1900 
Ilma  Isso. 1901 

Álvaro  Pra quem ir convivendo... só, só que vai ter uma, 1902 
que tem que ter uma... um compartilhamento... quer 1903 

dizer... ter uma pessoa que... fazer um convite... 1904 

Ilma  Isso. 1905 
Álvaro Só que se nós peão chegar lá e fazer um convite eles 1906 

vão rir da cara da gente porque a gente não tem o 1907 
acompanhamento ideal... vocês têm um canudo  na 1908 

mão... quer dizer, esse canudo pesa. 1909 

Ilma  Mas o senhor não precisa ter canudo pra isso. 1910 
Álvaro  Não... eu não eu,[quando eu puder eu venho aí.] 1911 

Ilma  [Mas pra fazer seu convite é... ] 1912 

Álvaro  Não... ((incompreensível)) 1913 
Ilma  ou de repente pra o senhor começar lá na 1914 

construção, o senhor falar sobre isso que a gente tá 1915 
falando aqui ... 1916 

Álvaro  [Isso eu já falo.] 1917 

Ilma  [começar a disseminar esse... ] 1918 
Ivan  Na hora do almoço, [na hora da... tamo 1919 

conversan:::do.] 1920 
Álvaro  [Na verdade,] na verdade... 1921 

Ilma  [É, isso, ou quando tá conversando no bar::] 1922 

 ((conversas sobrepostas)) 1923 
Álvaro  tem gente, tem gente que queria que gravasse até a 1924 

conversa... falar bem da verdade... pra apresentar 1925 

pra eles... 1926 
Ilma  Aham. 1927 
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Álvaro  Mas assim, a gente já tem ((incompreensível)) 1928 

Ilma  Seria muito bom... vocês precisam... [não, não 1929 

(vocês) gravar a conversa, mas vocês precisam...] 1930 
Álvaro  [Não, mas é o deba... é o deba... é o debate  que 1931 

acontece, pra você reproduzir... teve gente que 1932 

pediu... porque eles acham quando a gente leva um 1933 
papel, eles começam a dizer “tu tá indo lá só comer,  1934 

fazer alguma coisa, né, tu não tá indo pra ir ser 1935 
preso não?”  então eles falavam isso, eles gozam da 1936 

cara da gente, só que assim... é um debate que filma 1937 

tudo que tá acontecendo... 1938 
Ilma  [I::sso.] 1939 

Álvaro  [A::tualmente], por isso que tô dizendo pro cês... 1940 

vocês começam a atingir... atingiu a gente... a gente 1941 
vai dar um pontapé, a gente já tá abrindo um 1942 

caminho pra vocês mais adiante. 1943 
Ilma  Uhum. 1944 

Álvaro  Que  vocêS podem procurar o::: pessoas que nem 1945 

o... o seu... não sei, não conheço nenhum porque 1946 
todo... pessoal da ((nome de uma empresa de 1947 

construção civil)), mas o seu ((incompreensível)) 1948 
aquela galera toda ali que é os pessoal da empresa... 1949 

se liberar assim uma quarta-feira, libera das... das 1950 

quatro às cinco e pode liberar dez pessoa... e assim 1951 
vai funcionando... quer dizer, vai crescendo... vai 1952 

evoluindo.  1953 

Ilma  Sim. 1954 
Vanessa  É, às vezes não precisa nem da liberação às vezes 1955 

dentro das empresas, né, tem algum horá::rio... 1956 
Ivan  Aí já entra na hora do almoço, né? 1957 

Ilma  Mas aí tem que ter o... como é que vai fazer isso? 1958 

Silvia  É a gente pode estudar isso.  1959 
Ilma  Éh:: 1960 

Álvaro  É que nem eu digo... tô já apoiando uma posição pra 1961 
você::s ficar mais fácil.  1962 

Ilma  É:: 1963 

Silvia  Uhum. 1964 
Ivan  Às vezes acontece agressão, acontece aquilo por 1965 

falta de informação. 1966 

Álvaro  Exa::to. 1967 
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Ilma  É que a gente precisa ter um espaço como esse aqui 1968 

pra gente se... se... resignificar, que é o que a gente 1969 

fala... 1970 
Roberto  Uhum. 1971 

Ilma  Não só homens, as mulheres também... a gente 1972 

precisa...  1973 
Roberto [Eu acho que tem::] 1974 

Ilma  [parar pra pensar  ]nessa construção que a gente 1975 
recebeu desde... 1976 

Roberto  Acho que isso tem que ser entendido como 1977 

oportunidade, [né?] 1978 
Carlos  [I::sso.] 1979 

Roberto  Né? Tipo... vocês tão aqui, lógico que aconteceu, 1980 

né? algo que foi... 1981 
Álvaro  [Inesperado .] 1982 

Roberto  [pra delegacia], depois foi pro fórum... mas... é::: 1983 
esse espaço aqui ... é que vocês conseguem... 1984 

conversar, que consegue trocar é... alguns olhares 1985 

sobre as coisas que acontecem no dia a dia... é... 1986 
quem tá lá não consegue... né? E aí assim ó... o 1987 

senhor  tem as suas... obrigações como todo mundo 1988 
tem, com o trabalho... mas é... de priorizar também 1989 

esse momento aqui... como sendo um momento 1990 

importante pra vida de cada um de vocês porque 1991 
isso pode mudar... a nossa conduta em casa, em 1992 

relação a esposa ou a ex-esposa, ou aos filhos, né, 1993 

que moram ou não tão juntos, né, e também no 1994 
espaço de trabalho... no sentido de melhorar nossa 1995 

vida... esse é o objetivo desse espaço aqui... é 1996 
possibilitar a reflexão sobre... a forma da gente 1997 

interagir com o mundo no qual a gente vive ... né? 1998 

Ilma  Isso. 1999 
Roberto  E... e que seja em benefício de todo mundo... 2000 

Carlos  Cortando a tua conversa, vamos supor assim... por 2001 
que não chama as mulher então?  Porque que nem a 2002 

separação eu e minha mulher nos vivemo trinta ano 2003 

junto... não é trinta dia, não é... três meses... é trinta 2004 
anos... em trinta anos ela me traiu... depois de trinta 2005 

anos de casado... então deveria não de chamar só eu 2006 

deveria de também ter psicólogo  pra chamar ela... 2007 
se ela tá junto com o... esse outro cara que nem ela 2008 
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tá agora ela vai fazer pro cara também a mesma 2009 

coisa que ela fez comigo, ela vai fazer com o cara ...  2010 

Anderson  Com certeza. 2011 
Carlos  [Com certeza.] 2012 

Silvia  [A gente oferece] esse grupo... 2013 

Carlos Porque daqui um dia esse cara vai parar aqui  2014 
também... porque?...  2015 

Silvia  [A gente oferece pra::...] 2016 
Carlos  [porque eu dei a oportunidade] de ela sair de casa . 2017 

Álvaro  ((risos)) 2018 

 [((falas sobrepostas))] 2019 
Vanessa  [AÍ O SENHOR ACHA QUE:::...] 2020 

Ilma  [Essa é uma coisa mais importante, né], nem todos 2021 

os homens ((incompreensível))... 2022 
Carlos  É, é o mais... 2023 

Vanessa   O senhor acha que::: é interessante, né, uma traição 2024 
poderia motivar uma agressão no novo 2025 

relacionamento dela e fazer [com que o cara viesse 2026 

parar aqui?] 2027 
Carlos  [Quando houve uma traição...] fosse numa... vinte, 2028 

trinta anos atrás o que que acontecia? Ela morreria 2029 
... eu dei toda a oportunidade pra ela , vou dar  2030 

metade dos meus bens  pra ela... eu dei toda regalia 2031 

pra ela... quer ficar dentro de casa pode ficar... tô 2032 
saindo... entendesse? Só que tu acha justo tu che... 2033 

é::: a::: tá aqui trabalhando... chegar lá na tua casa tu 2034 

pegar teu marido com uma mulher na cama? [Na tua 2035 
cama?] 2036 

Vanessa  [Mas como é] que cê vai lidar com isso, né?  2037 
Carlos  entendesse? 2038 

Vanessa  [Cê vai agredir ou matar?] 2039 

Carlos  [Então, não, não...] 2040 
Álvaro  [Não, ele pegou...] 2041 

Carlos  Eu peguei... 2042 
Álvaro ele não fez nada. 2043 

Carlos  entendesse? eu não fiz na::da. 2044 

Vanessa  Uhum. 2045 
Carlos  Pra ela... eu dei toda a oportunidade que até os bens 2046 

já coloquei as casa a venda que nós temo ... os 2047 

aluguel eu tô dando a metade pra ela entendesse? 2048 
Que a gente tem as casa... eu dei tudo ali regalia pra 2049 
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ela sair de boa... então pra que que agora depois que 2050 

ela tá junto com esse cara, pra que que ela vem me 2051 

incomodar?   2052 
Ilma  Uhum:: 2053 

Carlos Tá me entendendo? 2054 

Vanessa   Hum::: 2055 
Carlos  Que uma coisa que eu não fiz é agredir ela... então, 2056 

ela também deveria de ter... um pessoal que nem 2057 
vocês pra chamá ela também, ela também deveria... 2058 

Vanessa  [Mas tem um grupo de mulheres.] 2059 

Carlos  [Deveria (colocar o outro) e eu] de frente a frente  2060 
com ela pra ver. 2061 

Ilma  Tem, a Silvia até ia falar, né? Nós temos isso. 2062 

Silvia  É, a gente tem [um grupo de mulheres...] 2063 
Carlos  [Teria que fazer isso.]  2064 

Ilma  [A gente tem.] 2065 
Silvia  mas o grupo de mulheres é aberto é um convite que 2066 

a gente faz né... é diferente do::: [do:::] 2067 

Álvaro  [Olha, a senhora::: ] 2068 
Silvia  do encaminhamento judicial... que pra ela não tem... 2069 

ao menos judicial porque... por mais que tenha 2070 
magoado o senhor  de alguma forma, mas não feriu 2071 

uma lei... né?   2072 

Álvaro  Então eu falei ó... o que ela acabou de dizer... 2073 
Carlos  Tá, mas vamos supor se ela::: 2074 

Álvaro  é a lei. 2075 

Silvia  Éh... traição [não entra nisso, entende?] 2076 
Álvaro  [É a lei.] 2077 

Carlos  [Mesmo não fazendo nada que eu tô... não fazendo 2078 
nada pra ela... se a lei lá, no juiz, e fazer mais um::: 2079 

um boletim de ocorrên... mesmo não fazendo nada 2080 

pra ela eu vou preso. 2081 
Silvia   Não, mas... 2082 

Ilma   [Vai ter que provar.] 2083 
Vanessa  [Aí tem um a investigação] a respeito. 2084 

Ilma  Ela vai ter que provar... é diferente. 2085 

Carlos  Tendesse? 2086 
Vanessa  Não, [ela vai ter que provar que o senhor...] 2087 

Silvia  [É::: a ideia...] a ideia também, senhor  Carlos, é que 2088 

o senhor consiga... por mais que... é::: ah... de 2089 
repent... ter se sentido motivado o... no calor da, da, 2090 
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da emoção, mas assim... a::: a gente não pode dizer 2091 

que nada  aconteceu... alguma coisa aconteceu... tá? 2092 

esse é o primeiro passo...   2093 
Carlos  Ah ôh:... ((tom descendente)) 2094 

Silvia  reconhecer que alguma coisa aconteceu. 2095 

Carlos  Primeiro passo, a mulher nunca trabalha... tinta 2096 
ano... nunca trabalha... trabalh::: já digo assim tu dá 2097 

do bom e do melhor pra mulher então cê pode 2098 
trabalhar quem nem eu me fodo... chego em casa eu 2099 

tô construindo, toco o pau, não quer(o) nem saber, 2100 

não tenho tenho hora pra... então tu constrói uma 2101 
vida trinta anos com uma pessoa pra daí tu chegar 2102 

na frente da tua casa e pegar a pessoa, te traindo na 2103 

tua cama? Para... aí vocês vão dizer que existe o 2104 
juiz, que tem lei, uma coisa dessa... 2105 

Álvaro  [Nem o juiz não atura .] 2106 
Carlos  [Pa:::ra, cara...] mas, por quê? Esses médico grande 2107 

aí não matam? Não jogam essas atrizes aí de cima 2108 

de prédio que nem andaram jogando aí... por causa 2109 
de traição e coisa?... 2110 

Roberto  É por que assim ó... é, é, é o... o que que a gente tá 2111 
querendo dizer, é que qualquer relação seja ela 2112 

saudável ou não saudável é construída... por mais de 2113 

uma pessoa... 2114 
Carlos  Sim. 2115 

Roberto  Nenhuma pessoa constrói uma relação sozinho. 2116 

Carlos  Sim. 2117 
Roberto  Tá okay? Então se foi trinta anos, como o senhor 2118 

colocou, de convivência, e chegou no final...  2119 
aconteceu uma traição... tá, esses trinta anos dessa 2120 

relação foi construída por vocês dois e ambos têm a 2121 

responsabilidade sobre isso, não é só ela... o senhor 2122 
disse assim “ah, eu trabalhei a vida inteira até as 2123 

altas horas da noite... dei tudo pra ela... não sei o 2124 
quê....” o senhor fez isso por quê? Porque o senhor 2125 

quis, fazer... e porque d... é, é, é de alguma forma o 2126 

senhor consensuou com ela... 2127 
Silvia  °Uhum:::° 2128 

Roberto  tá? Que seria melhor ela ficar em casa... cuidando 2129 

dos filhos e fazendo almoço, lavan... arrumando a 2130 
casa, sei lá fazendo o quê... tá? Foi um acordo que o 2131 
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senhor fez com ela é... porque ela não ficou 2132 

obrigada [em casa e...] 2133 

Vanessa  [Quando há o acordo, né? ] 2134 
Roberto  É... 2135 

Vanessa  As vezes é um acordo silencioso, né? 2136 

Roberto  Assim ó... ela também não trabalhava com o senhor 2137 
lá até as dez horas da noite então... assim ó... isso 2138 

era uma convivência de vocês, porque vocês 2139 
construíram uma relação de vocês... é... agora se 2140 

chegou lá:: no fina:::l desses trinta anos, aconteceu 2141 

uma traição... tá... que poderia ter sido inverso... 2142 
poderia ter sido o senhor... o senhor poderia ter se 2143 

encantado com alguém que o senhor [conheceu lá 2144 

no trabalho...] 2145 
Carlos  [Sim::: mas...] 2146 

Roberto  E poderia ter traído ela... tá? Quem garante que não? 2147 
Poderia ter sido né... não foi... foi com ela... é? 2148 

Então assim ó... não... a, aqui o espaço não é pra 2149 

gente poder discutir “ah, é o fulano que tá errado... é 2150 
o ciclano...” existem (outros) trabalho desse que a 2151 

gente tá falando, do agressor aqui, né? ... (a gente) 2152 
não trabalha com homem é o agressor e a mulher é 2153 

vítima ... a gente compreende que há situações de 2154 

violência tá, de conflitos é conjugais eles são 2155 
construídos de uma relação e a relação implica as 2156 

duas pessoas... e ambos tem responsabilidade sobre 2157 

aquilo ... tá? Então não é s... é... totalmente o 2158 
homem o responsável ou culpado embora você 2159 

chegue aqui através da justiça... assim como a gente 2160 
não compreende que a mulher é totalmente a 2161 

vítima... tá? E ela é... a... é.... digamos ela é passiva 2162 

diante disso... não... ela... participou de alguma 2163 
forma e construiu essa relação e que deu, né?... 2164 

Edvan  Deu no que deu. 2165 
Ilma  E vamos pensar nisso assim é... por que que chega 2166 

na violência? Por que que tem que acabar em 2167 

violência? Por pior que seja a situação que a gente 2168 
viva lá em casa ou no ambiente de trabalho, em 2169 

qualquer lugar... o que a gente quer pensar aqui pra 2170 

proporcionar, a gente também quer construir isso 2171 
com a gente... é que não há necessidade... por que 2172 
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que a gente tem que agir com a violência? Por que 2173 

que tem que ter isso? Qual é a forma de resolver? 2174 

Como é que a gente vai lidar com aquilo que 2175 
aconteceu de ruim na nossa vida? Vai ser com 2176 

violência com todo mundo? Vai ser sempre assim? 2177 

Isso é até uma questão que eu coloco pra vocês, pra 2178 
gente pensar assim, eu também [enquanto pessoa.] 2179 

Vanessa [Ou de pensar assim também, né], a gente pensar 2180 
quando é que a gente começa a agir com violência, 2181 

né? Em que momento eu começo a agir com 2182 

violência... será que não é quando eu acho que eu 2183 
perdi o controle no  sentido de que eu não tô mais 2184 

dominando a situação então isso me deixa tão 2185 

inseguro... tão... que eu parto pra violência pra 2186 
retomar aquilo, mas será que uma relação tem que 2187 

ser baseada nisso? 2188 
Silvia   [Ou pra responder um ideal, né?] 2189 

Vanessa    [No contro:::le, né?]  2190 

Ilma  [I:::sso.] 2191 
Silvia  Como o senhor falou...  2192 

Ilma  Mexeu com o ego. 2193 
Silvia  “outras pessoas fizeram, né?” Como que se desse o 2194 

direito de fazer porque há um ideal que diz que o 2195 

homem... que o homem vai honrar... vai, vai como 2196 
é[que fala?] 2197 

Ivan  [lavar honra] com sangue, né? 2198 

Silvia  Honra, lavar a honra. 2199 
Vanessa  É lavar a honra, né? 2200 

Silvia  [É... lavar a hon::ra...((incompreensível)) 2201 
Ilma  [Que antigamente era assim. 2202 

Álvaro  Ah... eu já digo que isso... se eu chegar e pegar em 2203 

cima da minha, adeus. 2204 
Anderson  ((risos)) 2205 

Álvaro  Eu falo curto e certo, daí pode chegar e me colocar 2206 
na cadeia, chegar e pegar porque... primeiro passo, é 2207 

o respeito. Se a mulher perder o respeito pro homem 2208 

e o homem perder o respeito ((incompreensível))... 2209 
Silvia  A::í separa, [né?] 2210 

Álvaro [Sim...] 2211 

 ((Conversas sobrepostas)) 2212 
Ilma  Ao invés de fazer isso é melhor separar, né?... 2213 
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Álvaro  [Exato.] 2214 

Ilma  Não seria mais certo? 2215 

Álvaro  Assim ó... por exemplo... tô casado com a mulher 2216 
ali... chegou os filho e gota... eu não vou trair ela eu 2217 

falo pra vocês... uma experiência que vou falar, isso 2218 

é meio complicado, não gosto de desse tipo de 2219 
coisa... eu já tive as amiga da igreja da minha ex-2220 

mulher... na minha frente... só de lingerie... e eu 2221 
cheguei e abri a cabeça dela,  abri a mente “óh, 2222 

fulana tá assim assim...” trinta dia do que eu falei 2223 

aquelas mulher foram embora com outro homem... 2224 
aí eu falei pra ela “óh quem tava louco.”. O ((nome 2225 

de colega homem)) quase pegou uma corda se 2226 

dependurado, pegaram ele... dependurado... porque 2227 
a mulher dele foi... tava indo embora... tava... foi 2228 

embora e ele tava se enforcando dentro da (operata) 2229 
da igreja... daí eu falei pro pessoal “óh... eu não falei 2230 

pra vocês?” o cara deu um bicho pra tirar, o cara um 2231 

baita de touro, um bicho pra conseguir colocar ele 2232 
na linha... pra trazer ele, recuperar na verdade... isso 2233 

se chama isso aí de recuperação... porque a pessoa 2234 
entra numa depressão tão... tão ruim quando há uma 2235 

traição que tu não tem ideia... o que que acontece? 2236 

Se  chegasse nesse ponto que não dá mais... [separa] 2237 
numa boa... 2238 

Carlos  [Separa.] 2239 

Ilma  [I::sso.] 2240 
Álvaro  que quer dizer daí... 2241 

Carlos  E tu acha que::: que nem eu vou confiar de casar? 2242 
Eu caso contigo, tu acha que eu vou confiar em tu?  2243 

Álvaro  ((risos))  2244 

Carlos  vou viver a vida toda (com a mão) na confiança.  2245 
Ilma  Sem::pre desconfiando. 2246 

Carlos  Posso ter cinquenta mulher que eu não vou mais 2247 
confiar... 2248 

Ilma  Uhum:: 2249 

Carlos  acabou a confiança pra mim... [acabou.] 2250 
Vanessa  [Mas será] porque o senhor não tá::: imaginando 2251 

que toda mulher então vai fazer a mesma [coisa?] 2252 

Carlos  [Se a minha fez] em [trinta anos...] 2253 
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Vanessa  [As pessoas não] são diferentes? Assim, será que 2254 

por exemplo... 2255 

Carlos Se a minha fez em trinta anos... 2256 
Vanessa Se uma mulher tem uma experiência ruim, por 2257 

exemplo, um relacionamento... 2258 

Carlos  ((incompreensível)) [sou último a participar da 2259 
conversa.] 2260 

Vanessa  [ela não vai se relacionar com mais ninguém?] 2261 
Porque todos os homens são iguais? Será? 2262 

Álvaro  Ah eu acho que é assim, eu pra mim, é a base do 2263 

respeito... o respeito é tudo, desde a ter na educação 2264 
dos filhos até a... a... chegar na casa do teu pai... 2265 

Vanessa  Hum... 2266 

Álvaro  Se você tiver o respeito hoje com teus filho, com tua 2267 
mulher ou até na casa... o meu pai hoje ele tá com 2268 

sessenta e três ano, eu entro na casa dele, mas antes 2269 
de eu punhá meu pé pra dentro da porta... ela tá 2270 

viúvo hoje... eu falo “benção”... mas ninguém 2271 

entende o significado e acham que é uma cultura ... 2272 
não... essa palavra benção ele tá me abençoando... 2273 

antes dele me amaldiçoar ele tá me abençoando pra 2274 
mim entrar na casa  dele, ser bem visto, ser bem 2275 

recebido... e mesma coisa eu cobro dos meus filho...  2276 

quando eles entram na porta da minha casa eu 2277 
cobro, porque eu não quero maldição pra cima dele, 2278 

não quero dizer uma palavra ruim... eu quero dar a 2279 

benção pra eles prosperar, pra eles crescer. 2280 
Roberto  Mas, seu Álvaro, assim, óh, tem uma questão que é, 2281 

é:: é:: só pra vocês ir pra casa pensando sobre isso, 2282 
tá? O respeito, quando se fala em questão é... da 2283 

relação do homem com a mulher... tava pensando 2284 

essa questão de traição aí que tá... a gente tá 2285 
conversando... assim, os homens... nós homens ... 2286 

né? A gente tem um tratamento diferenciado no 2287 
campo da sexualidade então tipo... se você transa 2288 

com várias mulheres, você é o quê?  2289 

Ivan  O garanhão. 2290 
Roberto  É:: e se a mulher transa com vários homens?  2291 

Ivan É puta. 2292 

Anderson e Álvaro ((risos)) 2293 
Roberto  É taxada de vagabunda, [como isso como aquilo.] 2294 



800 

 

Ilma  [É... é isso que a gente quer desconstruir,] né? 2295 

Roberto  Então assim ó, como é que vocês podem pensar a 2296 

condição do respeito baseado nessa compreensão 2297 
nossa aqui?  2298 

Álvaro  [Não, concor:::do, mas se você...] 2299 

Roberto  [Se você tá na rua...] 2300 
Ilma  [Por que que é diferente?] 2301 

Roberto  Cê tá na rua... com teus amigo e passa uma mulher 2302 
bonita na rua ou se tá na balada, né? e aí tipo, cara, 2303 

né... há uma prova de masculinidade né... pra você 2304 

provar que tu é homem é...  tu tem que chegar ou tu 2305 
tem que cantar ou tu tem que assediar de alguma 2306 

forma... certo? A mulher é diferente... 2307 

Carlos Mas daí nem todos são, não se deve comparar igual, 2308 
eu trinta,[eu casado eu nunca traí a minha mulher...] 2309 

 [((falas sobrepostas))] 2310 
Roberto  [Mas, mas... essa compreensão...] 2311 

Ilma  Não, nem todos são, o que ele quer dizer... 2312 

Vanessa  Então... 2313 
Ilma  [que é... que é a condição geral...]  2314 

Carlos  [Eu nunca traí, tendesse? É.] 2315 
Ilma  a cultura geral ele tá dizendo pra vocês,(( 2316 

incompreensível)) 2317 

Roberto  Essa compreensão que se a mulher sai com vários 2318 
homens ela é:: vagabunda e se o homem sai com 2319 

várias mulheres até::: nunca vi chamar alguém de 2320 

puto, né... 2321 
 ((risos)) 2322 

Roberto  É, é verdade. 2323 
Álvaro  Não, só de puta, né? 2324 

Ilma  [Não, já vi...]  2325 

Ivan  [Galinha.] 2326 
Ilma  eu já, existe alguns casos em que 2327 

((incompreensível)) 2328 
Roberto  [Entre os homens isso é como se fosse...] 2329 

Vanessa  [É, galinha, mas não tem o mesmo peso, né?] 2330 

Roberto  algo positivo... e entre as mulheres é como se fosse 2331 
algo extremamente negativo... né e [isso vale 2332 

gente...] 2333 

Ilma  [Isso é forma de repressão, né?] 2334 
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Roberto  isso vale pra minha mulher, pra minha esposa ou 2335 

pras minhas filhas  é... pras minhas irmãs vale pra 2336 

todas as mulheres... tá? Então imagina o peso que é 2337 
pra elas, né? E, e pra nós é, é, é um...  2338 

Álvaro ((risos)) 2339 

Roberto  é um... caminho confortável, cara, afinal de contas 2340 
sou o garanhão... sabe? Né tipo... 2341 

Carlos  Tá, mas a senhora pode me liberar então? Por senão 2342 
nós vamo (esperá) ((fala para Silvia, se levantando 2343 

da cadeira onde ele estava sentado )) 2344 

Silvia  A gente já tá encerrando mesmo, tá? Daqui a quinze 2345 
dias tá, [seu Carlos? ] 2346 

Carlos  [Aham::] 2347 

Silvia  Não na quarta-feira, na outra. 2348 
Ilma  I::sso. 2349 

Vanessa  °e eu não sei se dia...° ((incompreensível)) 2350 
 ((Ilma assina uma Declaração de comparecimento 2351 

para Carlos)) 2352 

Ilma   Não é feriado? Não né? 2353 
Roberto  Não, é dia vinte... quatro... vinte e seis. 2354 

Ilma  Não era ago::ra? 2355 
Edvan  Duas sextas de feriado agora, né?  2356 

Ilma  E::: uma segunda. É. Tá.  2357 

Vanessa  É, vinte e seis é... 2358 
Roberto  Vinte e seis. 2359 

Álvaro  Ah mas é... 2360 

Silvia Vinte e seis é o quê? Quarta? 2361 
Carlos  Eu vou porque senão... 2362 

Ilma  [°Ah::: dia vinte e seis tem que ((incompreensível)) 2363 
numa audiência° 2364 

Álvaro   [Valeu, meu jovem. ((Para Carlos)) 2365 

Edvan  Até a próxima. ((Para Carlos)) 2366 
Álvaro  Valeu. Bom trabalho lá. ((Para Carlos)) 2367 

Carlos  Brigado, até quarta. 2368 
Ilma  Tchau, seu Carlos. 2369 

Carlos  Tchau. 2370 

Ilma  Prazer. 2371 
Carlos  Até::: Tchau. ((cumprimentando Ivan com aperto de 2372 

mão)) 2373 

Ivan  Tchau, tchau, véio. 2374 
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Carlos   Tchau ((ainda cumprimentando Ivan com aperto de 2375 

mão)). 2376 

Ivan  Tchau tchau, cara. 2377 
Silvia   Tchau. Até mais. ((cumprimentando Silvia com 2378 

aperto de mão)) 2379 

Carlos  Pode sair (aqui)? 2380 
Silvia  °Pode ser°... Okay então . 2381 

Ilma  É isso. 2382 
Álvaro  É que na verdade é que nem o cê falou... eu respeito 2383 

é assim ó... é uma convivência entre o homem 2384 

galinha coisa assim... o homem galinha é aquele que 2385 
não respeita nem a mulher dele. A mulher que tem 2386 

em casa... ele não enxerga a mulher que tem em 2387 

casa.... ele pode tá... eu sei disso porque... se eu 2388 
quisesse ser sem vergonha eu tinha a faca e o queijo 2389 

na mão ... 2390 
Ilma  É não só o casado, né? 2391 

Álvaro  [Não, não.] 2392 

Ilma  [Vamos pensar] nas pessoas solteiras também... 2393 
quem é solteiro e tiver muitos parceiros... 2394 

Álvaro  Sim... porque...  2395 
Ilma  também é visto assim... e homem não é, [então a 2396 

gente tem que pensar nisso.] 2397 

Álvaro  [É que assim ó... eu hoje...] eu hoje, esses dias atrás 2398 
tava andando aqui em ((nome da cidade)) sou um 2399 

velho de quarenta e três ano... uma menina pra mim 2400 

de vinte e três... é uma menina ainda...  2401 
Ilma  Uhum. 2402 

Álvaro  Porque a minha enteada tá com vinte e um... vinte e 2403 
dois é minha filha... eu criei como uma... criei como 2404 

uma filha... as mulheres chegam assim e dizem... 2405 

chamam o cara assim... jogam e querem que o cara.. 2406 
não, eu fico de bobeira... não vou citar nome pra não 2407 

... complicar a cena, mas vinte e três ano... pra mim 2408 
é uma menina ainda... tá se descobrindo ainda como 2409 

mulher porque com esta... lógico a vida... do, do 2410 

[colégio...] 2411 
Vanessa  [Será que às vezes] alguma atitude seu Al... Álvaro 2412 

né? Álvaro, eu nunca sei. 2413 

Álvaro  Não, me chama de Álvaro. 2414 
Ilma  É, seu Álvaro. 2415 
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Vanessa  Seu Álvaro... alguma atitude às vezes das mulheres 2416 

é::: será que ... o senhor interpreta de uma forma, 2417 

mas será que é aquilo que ela tá...querendo... 2418 
[mostrar mesmo?] 2419 

Álvaro  [Não, é lógico que com...] 2420 

Vanessa  Que as vezes cês já perceberam que o... gue... 2421 
geralmente igual a Silvia colocou, às vezes, né? 2422 

Acontece a mulher diz que não o... por que que 2423 
demora tanto tempo pra... pra denunciar ou que nem 2424 

falou assim “ah... eu vou tocar uma vez, sen... se... 2425 

senão disse nada é porque quer”... ou se por 2426 
exemplo se diz não, “não, tá dizendo não pra se 2427 

fazer de difícil, mas... quer dizer sim.” né? Então 2428 

como é que fica essa avaliação, né, porque muitas 2429 
vezes a gente avalia de acordo com as experiências 2430 

que a gente tem e generaliza, né?... 2431 
Álvaro  Não, na verdade eu discordo de ti. 2432 

Vanessa  [então assim ó... a mulher quando fala isso] 2433 

geralmente quer dizer... isso... será que é assim? 2434 
[Será que...] 2435 

Silvia  [Às vezes ela] quer ser simpática ou [ela...] 2436 
Álvaro  [Não, mas tu tem...] oh:::: Sil::via ((tom ascendente. 2437 

Se dirige à Silvia )), a gente como adulto, o 2438 

homem... o homem que nem eu... tô com quarenta e 2439 
três anos eu sou homem maduro, eu sei bem 2440 

ditinguir quando a mulher quer alguma coisa e 2441 

quando não quer... porque você tá no ((nome de 2442 
uma lanchonete local)), tá tranquilo, né, tá de boa... 2443 

a guria chega e vem pra cima com tudo pô... 2444 
primeiro tenho que me colocar como homem... 2445 

quero dizer assim, sendo o... assim o... eu sou o pai 2446 

de uma menina, de vinte e um ano... co... será que 2447 
eu gostaria de ver ela com um velho de trinta de 2448 

quarenta ano?  Porque ela também tem que 2449 
analisar... eu não quero vamos dizê assim, se 2450 

aproveitar da situação... porque pode ser que no 2451 

momento ela teje carente... precisando de uma 2452 
conversa de uma palavra... aí tu chega ali porque 2453 

uma pessoa mais madura ele tem a palavra disposta 2454 

na boca... queria ou não queira tem... aí a... a guria 2455 
chega ali, conversa, tudo bem, senta com as amiga 2456 



804 

 

dela, mas ali tem várias amiga... ela não tá só ela e 2457 

você... e ao mesmo tempo ela <se refere>... a pessoa 2458 

mais velha... ou ela gosta ou pensou que a pessoa 2459 
vai bancar dinheiro... tem opções... 2460 

Silvia  Uhum... 2461 

Álvaro  Entende? Então eu discordo dá tua opinião... quando 2462 
é setor de trabalho... eu tô falando de hierarquia... e 2463 

hoje eu fico contente se pudesse fazer uma... 2464 
amanhã ou depois vocês entrar na área da 2465 

construção civil, vocês [vão ver...] 2466 

Vanessa  [Se for...] num, num setor de trabalho mas se ela 2467 
não for a chefe? Por exemplo, se for alguém que 2468 

hierarquicamente na mesma posição que o senhor? 2469 

Será que essa aproximação também vai ter?... 2470 
Álvaro  [Funciona.] 2471 

Vanessa [esse duplo sentido] assim? 2472 
Álvaro  Ah::: funciona, funciona porque você começa a 2473 

ver... a parte assim:::... que a mulher é muito mais 2474 

higiênica do que o homem... 2475 
Vanessa  Não, não, eu sei, mas eu digo assim... 2476 

Álvaro  [Mas começa...] 2477 
Vanessa  [o senhor disse] assim “lá::: no ((nome de uma 2478 

lanchonete local)) quando ela se aproxima, 2479 

provavelmente ela tem segundas intenções”, né? 2480 
Né? Agora no ambiente de trabalho não porque tem 2481 

a hierarquia... 2482 

Álvaro  [Não porque eu:::] 2483 
Vanessa  [Mas assim com uma pessoa] que tem o mesmo... tá 2484 

no mesmo patamar, tem a mesma função ou tá no 2485 
patamar igual com o senhor? Ela não pode se 2486 

aproximar pra [conversar?...] 2487 

Álvaro  [Po:::de.] 2488 
Vanessa  e tudo, mas sem segundas intenções? 2489 

Álvaro  Sim, pode... porque... 2490 
Vanessa  E em outros contextos não pode ser assim também? 2491 

Álvaro  Mesmo digo pra você se, se ela vir pra conversar 2492 

sobre:: trabalho... uma decoração... sobre uma 2493 
qualquer coisa... a gente vê, sobre o trabalho... a 2494 

gente sabe distinguir... 2495 

Vanessa  Uhum:: 2496 
Álvaro Tu... entendeu? Tu não confunde as coisa. 2497 
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Roberto  Mas é uma linha muito tênue, né?[tipo até eu tava...] 2498 

Vanessa  [É, e como é que [diferencia?] 2499 

Ilma  [É. é muito próximo, né?] 2500 
Roberto  eu tava falando com a::: eu tava falando  com a é::: 2501 

já tá na hora de encerrar mas  eu tava falando com 2502 

a::: uma:: uma moça que eu conheci há pouco 2503 
tempo, a gente foi prum bar, tal, a gente tava 2504 

conversando e tal e depois a gente ficou. Aí a gente 2505 
foi conversar é... em que momento que a gente 2506 

achou que ia ficar... tá? Um pro outro... e ficou 2507 

((estala os dedos)) uma hora e pouco conversando 2508 
sobre isso... cara, é assim ó... é::: é::: isso é, a pessoa 2509 

que entra num bar tá, não necessariamente ela entra 2510 

lá pra caçar ou ficar com alguém... às vezes tá com a 2511 
cabeça numa outra coisa... entrou lá pra tomar... 2512 

alguma coisa... 2513 
Álvaro  Refrigerante. 2514 

 ((conversas sobrepostas)) 2515 

Ilma  Às vezes a pessoa só quer beber. 2516 
Roberto  [E... e... e... pra bater papo...] 2517 

Vanessa  [Ou entrou uma mulher ali pra tomar uma cerveja.] 2518 
Roberto  [de forma desprendida do mundo...] 2519 

Ilma  [É, cerveja, mulher gosta também...] 2520 

Álvaro   Sim:: Bebe até mais que os homens. 2521 
Roberto  [Até nós também...] 2522 

Ilma  [Não não, geralmente é igual...] 2523 

Roberto  fazemos isso... então, é::: você não pode é:: é:: 2524 
compreender que você pode julgar que o outro tá 2525 

com essa ideia com aquilo. 2526 
Álvaro  Não, a gente não julga, né, mas a gente já vê, né?  2527 

[Pelo que aconteceu agora...  ] 2528 

Roberto  [Ah, mas isso é uma... ((risos))] isso é uma pré-2529 
noção de que... é uma expectativa que:::... 2530 

Álvaro  A mulher já mete a mão por cima do homem, [do 2531 
cara, para, né ((rindo))] 2532 

Ilma  [É eu já::... eu sempre penso que], eu prefiro sempre 2533 

o consentimento, tanto do homem quanto da 2534 
mulher... acho que é mais fácil a gente... 2535 

Ivan  [Eu vou contar uma coisa agora, vocês vão até 2536 

duvidar.] 2537 
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Ilma  [falar, pedir o consentimento do que... arriscar uma 2538 

coisa e] não ser aquela... 2539 

Ivan  Eu vou falar uma coisa agora, [vocês não vão 2540 
acreditar...] 2541 

Silvia  [Só um pouquinho, Ivan, porque agora a gente tá 2542 

encerrando  e o Ivan ficou de observar, né?] 2543 
Ilma  Isso, observar [e fazer uma:::] 2544 

Vanessa  [E fazer um resumão do do...] 2545 
Ilma  E dar tua, tua, tua avaliação. 2546 

 ((risos)) 2547 

Ilma  [Qual tua avaliação?] 2548 
Roberto  [Pô, o Ivan falou] mais que  todo mundo ((risos)) 2549 

Ilma  Não observou nada, seu Ivan? 2550 

Ivan  Não, observe::i... 2551 
Ilma  O que que observou?... vamo lá... que que chamou a 2552 

atenção? Uma coisa aí... 2553 
Ivan  O que me chamou a atenção foi aquela notícia ali 2554 

do::: do:::  2555 

Silvia  Do José Mayer? 2556 
Ivan  Não... 2557 

Vanessa  Do ator? Do Zé Mayer? Do médico? 2558 
Roberto  Do ator ali... do, dos oito meses lá... 2559 

Silvia  Ah do... 2560 

Ivan  É. Eu posso ter pecado que nem falei pra ela agora 2561 
aqui... posso ter pecado, não o... levou oito mês pra 2562 

denunciar... mas pô... eu... eu já tô aqui... trabalho 2563 

no meio de mulher... né?... trabalhava, agora eu tô 2564 
encostado tal... trabalhava vou me aposentar, mas eu 2565 

trabalhava no meio de mulher. É lógico de... eu... a 2566 
gente escutava piadinha, das mulher... as próprias 2567 

mulher... 2568 

Silvia  Sim. 2569 
Ivan  Fazendo piadinha... né? Eu escutava elas falando 2570 

coisa ali... né... tipo, não coisa obscena assim, mas... 2571 
quem sabe ler um pingo é uma letra ... 2572 

Silvia  Sim. 2573 

Ivan  Entende?  2574 
Silvia  Uhum. 2575 

Ivan  Então se escutava as mulher falando coisa... se eu 2576 

fosse:: “não, sou macho”, “sou o alfa”, “tem que ir 2577 
ali.”, entende? Eu já tinha quebrado a cara fazia óh 2578 



807 

 

((estala os dedos))... Eu vou falar uma coisa que 2579 

vocês vão duvidar, vocês vão falar “é mentira tua”, 2580 

pode duvidar, não tem problema... 2581 
Silvia  Hum... 2582 

Ivan  Eu já cheguei sair daqui pra ((cidade a 200km de 2583 

onde ele estava)), eu não vou falar o nome da 2584 
mulher... certo? Pra não constrangir... 2585 

Ilma  Uhum. 2586 
Ivan  Mas era uma doutora ... 2587 

Ilma  Sim. 2588 

Ivan  Tá? Eu fui com o carro da prefeitura, da secretaria 2589 
de saúde, fui daqui pra ((cidade a 250km de onde 2590 

ele estava))... nós dormimos no <mesmo hotel>... 2591 

ela dormiu na cama lá e eu dormi pra cá... eu juro 2592 
por Deus que... eu nem olhei a cor da roupa que ela 2593 

tava... 2594 
Silvia  Uhum:: 2595 

Ivan  Entende? “Ah mas que...”, Não existe isso, cara . 2596 

(Não sou igual...) Antigamente pra mim não existia 2597 
amizade homem e mulher...  não existia amizade, 2598 

tinha que::: ((bate uma mão aberta sobre a outra 2599 
fechada)) 2600 

Ilma  E hoje? 2601 

Ivan  Hoje pra mim existe. Entende? A partir do momento 2602 
que eu comecei a trabalhar na prefeitura, que eu 2603 

comecei a conviver coma as mulher... que eu tive a 2604 

convivência com outra educação com outra coisa, 2605 
daí::: eu falava pra minha mulher “aonde que tem 2606 

amizade de, de homem e mulher, guria?....então o 2607 
cara tá louco pra:: ((bate uma mão aberta sobre a 2608 

outra fechada))”, né? 2609 

Ilma  Entendi. 2610 
Ivan  Eu falava pra ela “não existe essa amizade aí”  2611 

Álvaro  [Mas ó...] 2612 
Ivan  [“Essa amizade] que tá falando aí não existe” 2613 

Álvaro  Ivan, <o homem só chega numa mulher se ela> sorri 2614 

e mostrar os dente pro cara, se ela ficar séria, o 2615 
home não chega,[entendeu?] 2616 

Ivan  [Ah::: Ah, meu amigo,] agora... agora vamo supor 2617 

é::: ela aqui é simpática ((vira-se para Vanessa que 2618 
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está sentada ao seu lado)), dá uma risada pra 2619 

mim,[ela vai querer...?] 2620 

Álvaro  [Não, mas a gente vê], se tu tá no bar, tomando 2621 
umas cerveja um monte de coisa, [o cara... não 2622 

chega?] 2623 

Ivan  [Óh::: cara,] o futebol teu tá pequenininho, (filho), 2624 
porque... va::i driblar um pouquinho.. . 2625 

Álvaro  Não, mas eu sei que se o homem, o meu, eu não 2626 
chego... se a mulher não me chamar, [eu não chego.] 2627 

Ivan [Não, não...] eu não... eu converso co... co... com 2628 

[qualquer um] 2629 
Álvaro  [por isso não...] 2630 

Ivan  eu converso no ponto de ônibus... [eu... hoje em 2631 

dia... hoje em dia...] 2632 
Vanessa [É porque complicado se a pessoa], por exemplo, tá 2633 

trabalhando num serviço que ela tem que tratar bem 2634 
os outros, [né?...] 2635 

Ivan  [É...] 2636 

Álvaro  [eu concordo] porque no caso... 2637 
Vanessa  você chegar lá e ela te trata bem o senhor vai 2638 

entender que [ela tá querendo?] 2639 
Ivan  [Éh:::pois é], °tá querend...° 2640 

Álvaro  [Oh] pra ti ter uma ideia... 2641 

Ivan  [No bar...] 2642 
 ((conversas sobrepostas)) 2643 

Álvaro  hoje a ((nome de sua enteada)) tem vinte e oito 2644 

ano... no caso lá... só eu que entro lá dentro... 2645 
Ivan [Lá na, na, na, na pizzaria...] 2646 

Álvaro  [Sei do dinheiro, sei de tudo...] 2647 
Ivan  [na pizzaria... te atender bem, sê dada ...] ((para 2648 

Vanessa)) 2649 

Vanessa  [Éh::: ((para Ivan))] 2650 
Álvaro [Eu chego lá, dá a bênção, dá a mão, como é que 2651 

vou atropelar? Chego assim, óh ((nome de sua 2652 
filha)), eu  quero que você faça um pudim pra mim 2653 

hoje...] ela serve pra ser minha filha, né? tem vinte e 2654 

oito ano... ela vai lá fazer, me trata super bem... 2655 
maioria das coisa é mulher que trabalha, só que 2656 

você tem que saber, são minha patroa  como é que 2657 

vou atropelar é aquilo que você falou... como é que 2658 
cê vai atropelar as coisas? Tu não atropela... 2659 
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Vanessa  [É em que momento...] 2660 

Ilma  [Acho que a gente pode ir passando.] 2661 

Vanessa  o fato de ser patroa pesa mais? Mas eu a... o que é 2662 
interessante a gente pensar é que não é só pelo fato 2663 

de ser patroa... né? É, independente se fosse patroa 2664 

... 2665 
Ivan  [Tem que respeitar do mesmo jeito.] 2666 

Vanessa  [ela deveria ter respei...] 2667 
Álvaro  Não, mas é. 2668 

Vanessa  e não encarar com o um tratamento... um bom 2669 

tratamento, um tratamento gentil, um tratamento 2670 
educado signifique como [se ela] 2671 

Ilma  [Se ela quer...] 2672 

Vanessa  quer alguma coisa a mais... 2673 
Álvaro  Não. Mas é que nem eu digo... há pessoas que não 2674 

tão tendo uma boa visão, um homem só chega numa 2675 
mulher quando a... a coisa tá... bem... 2676 

Roberto [Mas essa...] 2677 

Edvan  [Essa... ] 2678 
Roberto  é a tua verdade, [Álvaro.] 2679 

Edvan  [é a tua opinião...] 2680 
Ilma  É a tua compreensão, é. 2681 

Edvan  [A tua::: a tua...] 2682 

Ilma  [É como você vê.] 2683 
Edvan  A tua ação, é o que tu faz. 2684 

Vanessa  Pelo o que o Ivan fala não é o que ele pensa... não é 2685 

o que eu penso... [ou Roberto pensa isso...] 2686 
Ilma  [>Eu acho que o que fica é, o que ficou bem... <] 2687 

Vanessa  [então...] 2688 
Ilma  [oh desculpa.] 2689 

Vanessa  Não, não... depende muito de quem tá avaliando 2690 

isso.  2691 
Álvaro  É... pegar a guria de vinte e três ano... eu já pulei pra 2692 

fora eu me esquivei. 2693 
Silvia  Hum. 2694 

Ilma  Eu acho que o que fica bem importante através da 2695 

fala do... seu Ivan é isso assim... a partir do 2696 
momento que se foi... foi o que eu entendi... a partir 2697 

do momento que o senhor viu, conviveu com 2698 

mulheres o senhor viu que elas são pessoas... 2699 
Ivan  Sim. 2700 
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Ilma Então começou a respeitar como pessoa, [que é uma 2701 

pessoa.] 2702 

Ivan  [Ló:::gico.] Não só um::[pedaço de carne.] 2703 
Vanessa  [Não só...] necessariamente... exatamente.  2704 

Ilma  Né? Acho que a gente pode pensar nisso... 2705 

Ilma  Será que é tão absurdo pensar isso... que a mulher... 2706 
Álvaro  Só que  assim... é a convivência, né? 2707 

Ilma  só os homens são pessoas? 2708 
Silvia  É. 2709 

Álvaro  É a convivência que eu falo. 2710 

Silvia  Então vai pensando sobre isso até dia... dia? 2711 
Álvaro  ((risos)) 2712 

Vanessa  [Vinte e seis.] 2713 

Álvaro  [Eu tava querendo uma:::] folha pra mim mostrar 2714 
pra eles. 2715 

Ilma  Até dia vinte e seis. 2716 
 ((todos se levantam das cadeiras, se movimentam. 2717 

Alguns vão tomar café, outros se despedem e saem 2718 

da sala.)) 2719 
 2720 
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ANEXO P – SESSÃO 13 
Duração:127min 
Somente áudio 
Participantes: 

Vanessa; 
Ilma; 

Sandoval; 
João; 

Lucas; 
Vicente; 
Carlos; 

Roberto; 
Silvia. 

 
 
Contextualização: Chego ao CREAS, cumprimento alguns participantes 
que estavam no pátio e entro na cozinha, pela recepção. Ali estavam 
Rita ((a secretária)), Silvia e Ilma. 
 
 
Silvia Então, a... pra gente... iniciar aqui, eu acho... eu não 1 

sei, o senhor ((se referindo a Sandoval)) tava no 2 

último encontro? Não, acho que era o único que 3 
tava e... o Vicente, né? 4 

Sandoval [Tava.] 5 

Vicente [Ele tava.] 6 
Silvia isso... que a gente conversou um pouquinho sobre... 7 

a questão da... homossexualidade e tal e::: sempre 8 
bom reforçar que::: todo::: toda a intolerância contra 9 

<gay>, <lésbicas>, <travestis> é sempre uma 10 

violência de gênero, e como a gente trabalha com... 11 
essa questão da violência dos gêneros pra que... a 12 

gente consiga... superar isso, né, e... e, e... e, e... 13 

não:: perpetuar esse círculo de violência a gente 14 
trouxe esse tema pra discutir então a gente 15 

conversou na semana pa... na... no último encontro 16 
sobre... isso, passou um vídeo, né, sobre umas 17 

histórias de, de, de pessoas é::: que tinham a... a 18 

questão da... da °orientação sexual°,  19 
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diferencia::da... e hoje a gente trouxe um... um 20 

material pra pensar o quanto a::: quanto há o 21 

sofrimento muitas vezes em função da intolerância, 22 
e também como tá relacionada com a religião a 23 

gente ficou de conversar um pouquinho sobre a 24 

religião, né? O quanto a gente pode tentar ampliar 25 
questão de, de não usar a religião como um pretexto 26 

uma... uma... uma... uma forma de::: de nos::: a 27 
gente poder... se, se calçar de, da religião pra 28 

[aprender a agir com tolerância, né?] 29 

 [((celular de Roberto toca))] 30 
Roberto Desculpa aí, gente ((desliga o celular))  31 

Vicente Não, é::: 32 

Silvia A gente vai passar trechos de um filme que é uma 33 
história real... é... que... nos Estados Unidos... 34 

[acho... ] 35 
Ilma [Estados Unidos.] É. Década de oitenta. 36 

Silvia Década de 80 que é uma... uma, uma, uma família 37 

né... totalmente organizada e voltada pra questão da 38 
religião, onde::: tem... teve  uma história ali de... de 39 

um dos membros da família se identificou como um 40 
homossexual, e depois a gente conversa sobre isso... 41 

tá? 42 

Lucas Uhum. 43 
Roberto Vou apagar a luz. 44 

Silvia Uhum. 45 

 ((barulho de cadeiras)) 46 
Roberto E eu vou deixar os minutos só aparecendo pra::: 47 

((apaga as luzes)) 48 
Ilma Sim. 49 

Roberto Pra poder controlar daí. 50 

Silvia Nossa, como tá escuro hoje mesmo, né? 51 
Vanessa É::: 52 

Vicente Quase não (dormi), (caiu muita água) essa noite. 53 
Meu Deus. 54 

 ((Roberto liga o vídeo , que é de trechos do filme 55 

“Orações para Bobby”. Localização: início em 56 
00:40:34 e término em 1:02:12)) 57 

Ilma Acho que (esse som tá baixinho) 58 

Lucas ((incompreensível)) 59 
Roberto Tá desfocada a imagem? 60 
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Silvia Não, tá bom. 61 

 ((som do vídeo...)) 62 

Silvia °A flechinha ali, Roberto...° 63 
Roberto °Oi?° 64 

Silvia °A flechinha ali...° 65 

Roberto °É que se eu fechar eu não consigo saber... 66 
((incompreensível)) quando que [tem que parar.°] 67 

Silvia [Ah:: tá.] 68 
 ((som do vídeo... aos 00:42:05)) 69 

Ilma O som tá estranho. Vocês tão conseguindo 70 

entender? Não tá dando pra entender. 71 
 ((Roberto e Silvia mexem no som)) 72 

 ((barulho de chuva - começa a chover mais 73 

intensamente)) 74 
Silvia Muita chuva, né?  75 

Ilma O som não tá bom, né? ... Será se fechar ali a porta 76 
não melhora? 77 

Silvia ((incompreensível)) não... 78 

Ilma O som tá ruim, né? 79 
Silvia O som tá muito grave, né? 80 

Ilma A última frase eu não entendi. ((o vídeo está no 81 
final)) 82 

Silvia Ele tá falando que uma ((incompreensível)) 83 

Vanessa Uma pena, né? 84 
 ((som do vídeo)) 85 

Roberto mais uma da... ? 86 

 ((Roberto desliga o vídeo. Término: 1:02:12)) 87 
Silvia É, não dá pra entender... Mas quem quiser assistir tá 88 

no YouTube é Orações para Bobby o nome do... do 89 
filme... deu pra entender?... 90 

Ilma Eu acho que a chuva... 91 

Silvia um pouquinho? É... a chuva e o som tava grave, 92 
mas... e a gente botou no agudo, mas... 93 

Roberto Acho que a caixa tá virada assim óh... 94 
Ilma É... eu acho que é o som mesmo no YouTube que 95 

tá... [°tá abafado°...] 96 

Silvia [°Pode ser...°] 97 
Roberto ((incompreensível)) 98 

Silvia As vezes tá baixinho daí quando aumenta muito...  99 

Roberto É. 100 
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Ilma Mas deu pra entender? Vocês conseguiram entender 101 

assim o contexto geral assim? 102 

Roberto O que que vocês conseguiram entender? 103 
 ((barulho de chuva)) 104 

Vicente Conseguimos entender que... eu acho que ela::: ela 105 

usou muito a religião ... pra... o caso do problema do 106 
filho dela... pra que usar tanto a religião assim? 107 

Ouvido mais ele::: aconselhado mais ele::: 108 
entendesse? ((incompreensível)) ela ela usou muito 109 

a religião pra resolver o problema do filho dela... 110 

Vanessa Aham. 111 
Vicente É isso que diz.. devia ter aconselhado mais ele... 112 

explicado mais ele... entendesse? Explicado mais 113 

pra ele o que significava isso... pra família aceitar, a 114 
família ia... ajudar em tudo que precisse... ia.. igual 115 

os outros filhos, né?... ela não falou isso, ela na 116 
falou isso ela pressionou mais pra... na parte da 117 

religião é::: pra ver se religião... 118 

Silvia Uhum. 119 
Vicente conseguisse::: mudar ele, né?... e daí 120 

((incompreensível))... a por isso perdeu o (direito). 121 
 ((silêncio – 10 segundos)) 122 

Ilma Não sei pra vocês, mas pra mim ficou muito forte 123 

assim o sofrimento que::: que esse rapaz passou  124 
Vicente Não, fo... 125 

Ilma Ele teve um... sofrimento tamanho... ele fala no 126 

começo que ele não queria ser assim... “mas eu não 127 
quero ser assim... só que a... religião, Deus não vai 128 

mudar.” Eu acho que essas frases dele assim pra 129 
mim foi muito fortes... o sofrimento dele era tanto 130 

que ele decidiu se matar porque pra ele continuar 131 

(vivendo)... não queria mais... 132 
Vicente Ela não descobrir que ele era v... 133 

Ilma É... é e por isso que ele deixa pensando assim... até 134 
que ponto, né? Até que ponto as pessoas... que não 135 

aceitam também consideram que é uma doença... 136 

mas se for uma doença ... uma doença que tem 137 
cura... por que não foi curado? Será que realmente é 138 

assim? Será que a gente tem aquela 139 

((incompreensível))? 140 
Vicente Aceitar também... aceitar o... a pessoa como ela é... 141 
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Ilma <Exatamente>, Vicente. 142 

Vicente E vamo voltar um pouco agora aqui atrás, que nem 143 

eu falei do meu sobrinho ,tendesse? 144 
Ilma Sua sobrinha? 145 

Vicente Era meu sobrinho... é... se todo mundo a... todo 146 

mundo... a... rejeita ele... ele é meio revoltado... eu 147 
sou tio dele que eu aceito o jeito que ele é... e ele me 148 

adora... só... “o tio que eu mais o... o... o... o tio que 149 
eu mais amo é esse meu tio aí ó... ele sempre me 150 

cumprimenta, sempre diz oi pra mim” ele disse, né? 151 

“((incompreensível)) por mim, ele 152 
((incompreensível))”, tendesse? Os outros a::: a 153 

maioria criticam ele... “ah... o ((nome do sobrinho)) 154 

tá desviado, lá óh.” Aí quando eu passo pra... passo 155 
pelo meio deles a... passo pela casa do meu irmão, e 156 

começa no ouvido dele lá “Ah olhá lá o que ele 157 
colocou hoje”, então isso vai acumulando na cabeça 158 

da pessoa, né? Tendesse? Porque se for ver a pessoa 159 

se descontrola e eu é... ele... brigou com o... 160 
padrasto dele, o padrasto dele foi obrigado a ir 161 

embora por causa dele... e a minha irmã... é::: foi a 162 
favor dele e... e contra o marido... tendeu? Então na 163 

verdade ali foi o::: a rejeição que ele tem por... 164 

com... com o enteado que não deu certo o 165 
casamento dele, foi obrigado a se separar, deixar o 166 

filho e a... e a minha irmã lá em casa e ele foi 167 

embora... por que ela disse “ou você aceita meu 168 
filho como ele é ou cê vai embora”, né? O::: aceitar 169 

pra:: seria muito importa... é... é muito importante, 170 
pra poder resolver esses problemas , né?  171 

Ilma O que que vocês acham? Concordam... discordam? 172 

Sandoval É... voltando ali, o... pai... perdoou o gay... 173 
Ilma Isso. 174 

Sandoval E o pai... tinha uma pressão pro cima do cara mudar, 175 
né? ...é a mesma coisa que o cara que bebe 176 

cachaça... usa droga...  ((incompreensível)) se fizer 177 

muita pressão pro cara desistir... o cara se mata ou 178 
mata alguém... eu acho que (isso aí) 179 

((incompreensível)) tá com depressão 180 

((incompreensível)), né?  181 
Silvia Uhum::: 182 



816 

 

Roberto Tá... falar de cachaça... cachaça e droga é um 183 

problema de saúde. 184 

Silvia [Hum...] 185 
Ilma [I:::sso] 186 

Roberto Por que tem tratamento com um remé::dio tem... 187 

terapi::a com atendimento e tal... no caso do... do 188 
rapaz dé que... tem... ele é homossexual... é uma 189 

pessoa que não... que não gosta de mulher... ela 190 
gosta de homem... né? E::: e não é tratamento de 191 

saúde  que vai... né? nem um grupo de oração como 192 

a mãe dele...  193 
Ilma I::sso. 194 

Roberto Sugeriu pra ele... daí impôs pra ele né... fez uma 195 

coisa que não tinha o que fazer... né... acho que é 196 
uma questão assim... é aceitar, mas como o Vicente 197 

falou, é::: 198 
 ((Carlos entra na sala)) 199 

Silvia Boa tarde. 200 

Carlos Bati de carro e me atrasei. 201 
Ilma Ah que coisa. 202 

Silvia Fica à vontade. 203 
Roberto E::: ... e eu acho que assim óh, é... a gente nunca 204 

sabe... né? A gente nunca sabe o que  passa no 205 

sentimento do outro... né? E reprimir... isso... 206 
causa... né, pode causar um:: um fato como o 207 

suicídio que ele, né, cometeu... esse filme aqui... é 208 

uma história real, tá, que aconteceu e que fizeram 209 
um filme... mas não é um... não é só um filme, né? 210 

É que... e ele se suicidou por causa da repressão... 211 
repressão, da famí:::lia, né? Da igreja que ele 212 

frequentou, né, o grupo de religião que tinha que 213 

instituir que ele não podia se casar com um homem 214 
porque era pecado... certo? E ele não conseguiu 215 

mais... se aceitar... né? Por quê? Porque houve uma 216 
repressão então... Mas vale a gente pensar em 217 

qualquer contexto... né, quando você reprime 218 

alguém... é... seja diante de qualquer situação, é... 219 
essa repreensão vai causar, tá, uma consequência... 220 

tá, danosa... de algum jeito... ou seja de doença ou... 221 

né, como é o caso do suicídio como qualquer outra 222 
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forma... tá?  Então assim... é, a repressão  não é um 223 

jeito indicado pra enfrentar nada... porque olha...  224 

Vicente É, tem que pensar, né, tem... tem que achar uma 225 
saída pra resolver o problema dele, entendesse? 226 

Vanessa Qual era o problema dele , [seu Vicente?] 227 

Silvia [É.. que eu ia] perguntar isso agora. 228 
Vicente Oi? 229 

Vanessa Qual [era o problema dele?] 230 
Silvia [Qual é o problema...] 231 

Vicente O problema dele seria o fato de:: >homossexual <  232 

Vanessa Será que é o problema... 233 
Vicente Ele::: 234 

Vanessa dele era o fato dele seria homossexual? 235 

Vicente Era ser... era isso aí... ele não aceitava ser. 236 
Vanessa Ele pensava que esse era o problema dele? A, a mãe 237 

dele pensava que esse... 238 
Vicente I:::sso... 239 

Vanessa era o problema?... 240 

Vicente era um problema. Aí além de tudo que descobriram 241 
entendeu, tudo. [Tendeu?...] 242 

Vanessa [Por que que era] um problema isso? 243 
Vicente Hãm? 244 

Vanessa Por que, por que que isso era um problema pra ele? 245 

Vicente Pra ele? 246 
Vanessa É... por que que o senhor ach... 247 

Vicente Ah pra ele se... ele se sentiu... que nem diz o outro 248 

se sentiu acua:::do, sem saída... 249 
Vanessa Hãm... então na verdade quem fazia ele sofrer era o 250 

fato dele estar sendo pressionado a não ser... 251 
Vicente não ser ((incompreensível)) 252 

Vanessa o que eles achavam que ele era... 253 

Vicente o que ele era, entendeu? Aí:::  ele foi obrigado 254 
através de, de a... da... através da... pre... pressão 255 

deles... ele era... ele vai achar  uma saída... 256 
tendesse? 257 

Vanessa Então, uma saída pra pressão que ele sofria, né?  258 

Vicente Isso... ele sofria, né?  259 
Vanessa Então o grande problema dele é que ele tava sendo 260 

pressionado . 261 

Vicente I:::sso... problema tava junto com ele, [tava junto 262 
com ele.] 263 
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Carlos [Bati o carro...] ((Atende o celular e sai da sala 264 

falando)) 265 

Silvia Ele poderia ser homosse[xual] 266 
Carlos [Oi.] 267 

Silvia e ser feliz. Mas o que impediu isso foi a não 268 

aceitação da [socieda:::de, da famí:::ia.] 269 
Vicente [Não aceitação dele ser o que ele era .] 270 

Silvia Por que um homossexual ele pode ser feliz. 271 
Vicente Ele pode ser feliz, [entendeu?] 272 

Silvia [Né:::?] 273 

Vicente Eu ((incompreensível)) se ele sê aceita, tendesse? 274 
Vanessa Então o problema dele... 275 

Vicente Agora, cê imagina ali, que nem ali, é o fato daquele 276 

ali acontece que nem aconteceu com o meu 277 
sobrinho, imaginou se eu.. se eu... sou... minha mãe, 278 

né, e meu o... meu o... meu cunhado não aceitasse 279 
ele dentro de casa... 280 

Silvia Como é que ia ficar pra ele, né? 281 

Vicente Ele ia obrigar a achar uma saída. 282 
Silvia Sem apoio... 283 

Vicente o menino era obrigado a achar uma saída... 284 
Silvia Sim. 285 

Vicente Tendeu? viver no mundo das drogas ou::: viver na 286 

rua ou::: ou:: fazê uma... virar uma pessoa 287 
agressiva... podia fazê tantas coisa que poderia vim 288 

na cabeça no momento daquele, daquele que ele 289 

decidiu... mas como ele teve apoio da pessoa que é a 290 
principal que tem que é a mãe ... onde ele, ele, onde 291 

ser hoje ele é feliz, hoje... hoje ele veste a roupa 292 
dele, vai pro shopping, hoje ele... ele convive com 293 

as pessoas que ele gosta que convivem a redor 294 

dele... tendesse? Então hoje ele é feliz. E talvez esse 295 
aí também se eles aceitassem do tipo que ele é... 296 

dissesse “não, é assim, assim, assim”, deixasse ele 297 
mais liberal... se não desse pressão nele, ele poderia 298 

resolver de outra forma. 299 

Vanessa Então ele não teria problema, na verdade. 300 
Vicente Ele não teria problema na verdade. 301 

Vanessa Então o problema na verdade não é... o fato dele ser 302 

gay... 303 
Vicente Não... era [o fato de:::..] 304 
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Vanessa [Era o fato de...] 305 

Vicente Da pressão. 306 

Vanessa ele não ser aceito. 307 
Vicente De não... de não ser aceito sendo [gay.] 308 

Vanessa [Sendo gay.] 309 

Vicente Sendo gay . 310 
Vanessa Que é mais fácil de resolver talvez do que consertar 311 

o que se pensa que é o problema que é ser gay. 312 
Vicente Porque assumir às vezes é fácil, mas não... a socie... 313 

aceitá a::: o assumir hoje tá mais fácil do que se 314 

aceitar. 315 
Ilma Ah... entendi. [Pessoa falar é...]] 316 

Vicente [é mais é... ] 317 

Ilma mais fácil? Mais tranquilo. 318 
Vicente É mais... [é mais fácil.] 319 

Carlos [É bastante excluído] da sociedade... tem um primo 320 
meu que é.  321 

Ilma Exatamente. 322 

Carlos Eu concordo com isso aí, tendesse? 323 
((incompreensível)) que ele é médico em ((nome de 324 

uma cidade a 200km dali)) e ele tá trabalhando aqui 325 
em ((nome de uma cidade a 150km dali)) e já tá 326 

sofrendo repressão grande no próprio hospital... 327 

Ilma O quê, seu::: Carlos? 328 
Carlos Por que ele:::... 329 

Silvia [Parente, né?] 330 

Carlos [É gay, né?] 331 
Vanessa Ah:: homos... 332 

Ilma Então, daí tem... isso que me faz pensar assim, né? 333 
É... o fato de ele ser gay não... vai diferenciar a 334 

pessoa que ele é? Ele deixa de ser um bom 335 

profissional? Deixa de ser uma boa pessoa? Muda 336 
alguma coisa no caráter da... de uma pessoa?  337 

Carlos ((incompreensível)) da pessoa ((incompreensível))... 338 
Eu pra mim é a cabeça fraca porque::: tendesse? 339 

Que nenhum de nós somo igual aqui, eu sou 340 

diferente dele, dele, dele, cada um... é diferente do 341 
outro, [tendesse?] 342 

Ilma [I::sso,] isso mesmo. 343 

Carlos E... eu acho que é comum... tem que aceitar.   344 
Silvia Uhum. 345 
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Ilma Ou se a gente for pensar mais longe... é, a pessoa 346 

pode até não aceitar, mas o mínimo que a gente tem 347 

que fazer é respeitar o outro... 348 
Lucas °É mesmo° 349 

Ilma Então não interessa o que... as escolhas do outro, a 350 

gente precisa respeitar. É um ser humano, um ser 351 
vivo... que direito nós temos de apontar o dedo pra 352 

outra pessoa, né? Se a gente for pensar mais longe, 353 
mais alto... poxa mais eu tenho que respeitar.  354 

Carlos É verdade... [isso aí mesmo.] 355 

Ilma [O que vocês pensam...] se vocês também acham 356 
que é assim ou se é... é difícil pensar assim. 357 

Lucas ((incompreensível)) 358 

Ilma Éh::: 359 
Silvia E aí assim, a gente trouxe em:: em especial esse 360 

vídeo porque ele fala da religião por que muitas 361 
vezes se esconde atrás da religião pra justificar o 362 

preconceito, né? E aí se a gente for avaliar dentro 363 

da... da Bíblia, por exemplo, existe uma série de... 364 
é... de tópicos que falam, por exemplo, do gay... tem 365 

alguns... tem alguns textos que falam que isso seria 366 
pecado e tal... como fala também... isso até tem em 367 

algum trecho do filme que... por exemplo, a criança 368 

que desobedece deve ser apedrejada. Ninguém leva 369 
isso ao pé da letra... né? Porque os escritos tiveram 370 

um contexto, tiveram um, um, um momento esses 371 

escritos  tiveram uma interpretação... e ninguém 372 
leva ao pé da letra várias coisas... por que que na 373 

questão gay se leva ao pé da le... da letra? Quanto 374 
que existem outros trechos que falam que a gente 375 

deve amar o próximo, que agente deve aceitar o 376 

próximo, que a gente deve respeitar... e::: e::: se 377 
foca tanto em alguns... trechos que falam né... da 378 

questão do °pecado gay°... então é a forma como  se 379 
quer interpretar... né... ((incompreensível)) um 380 

trecho bíblico e aí a gente tem, por exemplo, dentro 381 

da política vári... uma bancada religiosa  que usa 382 
disso pra fazer política... e a gente tem que cuidar 383 

essas manipulações também, né? Por que aí vai 384 

agradar um... uma parcela da população que é 385 
morali:::sta... né... que não ace:::ita e tal... agrada, 386 
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ganha bastante voto... mas tá contribuindo pra 387 

questão de, de, de... da não aceitação, da 388 

discriminação, de suicídios... então a gente tem que 389 
cuidar muito quando fala da religião porque... é... 390 

existem várias formas de interpretar... 391 

Vanessa E a religião, ao longo do tempo, ela muda, né? Se 392 
bem que não sei se vocês ... se de que religião cada 393 

um é ou enfim... mas se a gente pensar, por 394 
exemplo, na igreja evangélica... vou dá um 395 

exemplo, né, que foi o que convivi durante um 396 

tempo... de quando eu era criança até hoje né... um 397 
período curto da história pensando no que 398 

aconteceu... muita coisa mudou... né? Então você 399 

tem uma série de costumes nas igrejas que, que 400 
mudaram ao longo do tempo, né, e mudaram pra se 401 

adequar a sociedade, né? [°Em alguma medida.°] 402 
Carlos [É.] 403 

Vanessa Se não mudassem também, às vezes a pessoa ia 404 

desistir porque ninguém frequentaria porque eram 405 
costumes absurdos... né, então você tem a ideia de 406 

que de que... a mulher não pode cortar <cabelo>, 407 
<usar calça>... né, então a mulher não tem voz em 408 

nenhum contexto, nenhum momento... né, dela ser 409 

obediente ao marido e tudo mais... de casar 410 
virgem... então tem uma série de preceitos que ao 411 

longo do tempo foram mudando na igreja, né... 412 

então hoje... ninguém mais é disciplinado porque 413 
não é virgem, na igreja, né, e, ao longo do tempo se 414 

pesou muito sobre as mulheres não sobre homens... 415 
né, então essas coisas vão mudando, né, então muito 416 

pela luta das mulheres e tal... então talvez essa 417 

questão da homossexualidade seja uma questão 418 
também posta e::: que é... que, que vá mudar  419 

também ao longo do tempo porque de fato não tem 420 
cabimento, né, você excluir por conta da questão da 421 

sexualidade, ali, né? Tanto que você tem muitos 422 

homossexuais nas igrejas, [né?] 423 
Carlos [É, verdade.] 424 

Vanessa E aí, vivendo nessa pressão pelos pastores e tudo 425 

mais, tentando... se ajeitar ali, às vezes mudando... 426 
tentando mudar, né ((incompreensível)) às vezes 427 
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vivem casado durante um tempão aí chegam uma 428 

hora que não suportam mais aí separam... daí né 429 

“Ah, não quero mais sabê e tal” e muitos pe... 430 
permanecem cris... assim, crendo em Deus... e tal, 431 

mas são excluídos até dessa fé de poder crer de ser 432 

aceito que ele tem essa fé... por conta da opção 433 
sexual, né? Será que um gay não pode acreditar em 434 

Deus ou não tem direito a fé, por exemplo, em 435 
alguma coisa, por que é gay? Então a religião 436 

também é bom... repensar, né... Assim como a nós, 437 

mulheres, tivem... hoje, temos mais voz assim em 438 
contexto de igreja que já foi... já tiv... já tivemos há 439 

alguns anos... embora ainda é muito pouco, né, mas 440 

enfim... pra gente pensar que isso é cultural, que 441 
muda também... tem que mudar [né?] 442 

Roberto [É.] 443 
Carlos ((incompreensível) nós também fomo evangélico . 444 

Dez anos atrás era difícil ver uma... uma pastora, 445 

né? 446 
Roberto Também nunca vi ((incompreensível)). 447 

Vanessa Uhum. 448 
Carlos Hoje já tem muita mulher que é pastora. 449 

Roberto Mas padre não, né? 450 

Ilma Não ((incompreensível)) 451 
Roberto Os padres são [((incompreensível))] 452 

Ilma [A igreja católica] é a que menos muda, né? 453 

Roberto A... igreja católica é mais conservadora. 454 
Ilma É a mais [conservadora.] 455 

Vanessa [É até entre:::...] 456 
Roberto E aí é machismo. 457 

Vanessa É... até entre os judeus cê tem vertentes que tem 458 

rabinas, né, mulheres... hoje, né, mas a igreja 459 
católica é mais::: 460 

Roberto Esse papa até é mais flexível. 461 
Ilma Sim. 462 

Roberto Mas é o papa, a Igreja não. É:::: 463 

Ilma Isso. 464 
Roberto ((incompreensível)) é ele que... é ele que deve 465 

uma... [uma... ((incompreensível))] 466 

Vanessa [Mas é bem importante, né,] o fato dele sendo 467 
[figura que ele é.] 468 
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Roberto [Mas a postura dele é bem::: ] 469 

Vanessa Positiva? 470 

Roberto Agressiva pra:: os conservadores, né? Porque...  471 
Ilma Dentro da igreja, né? 472 

Roberto É... tá mexendo com questões bem... é... 473 

sexualidade, né? 474 
Vanessa Isso é uma coisa interessante também que o Roberto 475 

ta colocando, me chamou atenção no filme, pra 476 
gente pensar, né, que::... o rapaz sofria muito... toda 477 

aquela pressão e tudo... é... e a família dele por um 478 

lado embora s... fossem aqueles que exerciam essa 479 
pressão sobre ele também sofriam, né? 480 

Silvia Aham. Sim. 481 

Vanessa Sofriam porque não conseguiam entender então aqui 482 
não se enquadrava naquilo que eles acreditavam, 483 

né? 484 
Silvia Uhum. 485 

Vanessa Então que essa... esse dogma, essa ideia gera 486 

sofrimento não só pra essa pessoa... gera sofrimento 487 
também pra aqueles que vivenciam ali que... são 488 

pais, amigos... então assim, será que é tão difícil 489 
repensar o que a gente acredita , né? 490 

Roberto Ah é. 491 

Vanessa E a gente prefere será continuar sofrendo com 492 
aquilo do que repensar, que refazer o que a gente 493 

acredita? 494 

Carlos É, tem pessoas que::: pra fazer o bem, que nem diz 495 
o ditado, tem poucas, mas pra fazer o mal...o que 496 

mais tem, né?  ((incompreensível)) 497 
Lucas ((incompreensível)) 498 

Carlos Que nem disse aí... viver toda a vida pressionado.... 499 

como é que tu vai ser? Vai ser uma pessoa que vai 500 
chegar uma hora que não vai suportar, né? 501 

Vicente Outra coisa que eu vi ali é::: que a família não tava 502 
preparada.  503 

Silvia ((incompreensível)) 504 

Vicente Também é muito fundamental, a família tá 505 
preparada pra... pra assumir o... pra aceitar o filho 506 

de... °homossexual °, entendesse? Tu não sabe o dia 507 

de amanhã ((incompreensível))... às vezes cê tem 508 
um filho aí... pá, trabalhando, tal, tal, mas nunca 509 
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percebe, não tem orientação de perceber o que o teu 510 

filho é...  tendesse? Dali a pouco outro filho vai lá 511 

doze treze quatorze ano e “ah, eu não 512 
((incompreensível))”, entendeu? Aí o que que 513 

acontece? Eles não tão preparado pra... pra... pra... 514 

pra aceitar e pra assumir o que, o que, o que o filho 515 
é... por isso que às vezes dá muita revolta, dá muita 516 

coisa contrária. Não tão preparado... e nunca 517 
tiveram um:::, nunca teve um... óh... um psicólogo 518 

não teve um que tiv... nunca teve um... a... uma... 519 

assistente social, nunca teve um... nada pra, pra 520 
tratar desse problema... tendesse? Tá muito parado 521 

esse lado, acho que tá muito parado sobre isso, esse 522 

tema, muito parado pela... pelo tempo que já... que 523 
existe isso es s... esses problema aí de, de... né? De 524 

homossexual  e... essas coisa... devia de existi já 525 
um... uma... uma coisa como tem pra... alcoólico, 526 

como tem pra drogado , como tem pra coisa... 527 

tendesse, devia ter um... uma... vamos supor 528 
descobriu... que o... o filho era homossexual, “opa... 529 

vou lá em tal lugar lá que lá tem um psicólogo lá só 530 
pra isso”, tendeu? Pega o filho dela e... 531 

Roberto Ter um grupo de apoio.  532 

Vicente Isso... é um grupo de [apoio lá...] 533 
Ilma [Grupo pra aceitação.] 534 

Vicente Hãm? 535 

Ilma Pra aceitação da... 536 
Vicente Aceitação da coisa... e o ter o psicólogo pra... pra... 537 

orientar a mãe e o pai... como é que ele foi... como é 538 
que [ele vai ser...] 539 

Roberto [Como vai lidar.] 540 

Vicente De, de... como vai, vai lidar com o filho? Não existe 541 
isso. 542 

Roberto Acho que é bem importante essa questão porque 543 
ela... a questão do... de... não ser heterossexual, 544 

pode ser... né, qualquer outra opção que a pessoa 545 

tiver... não é a família em si né... também, né, aqui o 546 
filme pegou bem a família, mas é... é. 547 

Silvia [a sociedade.] 548 

Roberto [todo um contexto, né, aonde  que essa pessoa 549 
transita [enquanto pessoa.] 550 
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Vicente [É.] 551 

Roberto Sofre preconceito em tudo quanto é lugar... pra 552 

arrumar um <emprego>... né, o próprio 553 
preconceito... na <rua>... sobre preconceito é... na 554 

<escola>... né criança, adolescente principalmente... 555 

na <faculdade>... e aí assim óh... é pra enfrentar 556 
isso, né... é... o que é necessário também ter um... 557 

um jogo de cintura e aí tipo um grupo de apoio tanto 558 
pra família... eu acho que também é uma... é uma 559 

forma de... 560 

Vicente [S... se tivesse esse grup...] 561 
Roberto [Assim óh...vamo...] vamos... dar um exemplo 562 

prático... se nós tamo aqui em quatro, cinco... né 563 

formos aqui hoje no grupo é... qual foi a vez que 564 
vocês conversaram sobre isso em alguma atividade 565 

que vocês fizeram ? ... sobre a questão... da 566 
[homossexualidade?] 567 

Ilma [Em ca:::as.] 568 

Vanessa É, ou [no traba:::lho. 569 
Ilma [No traba:::lho...] 570 

Roberto Lá com... 571 
Silvia Quando que vocês pararam pra discutir isso? 572 

Roberto Quantos pararam pra conversar sobre isso assim? 573 

 ((conversasisobrepostas)) 574 
Carlos Que eu me lembre nunca não. 575 

Ilma Não? 576 

Carlos Não. 577 
Sandoval Falar sobre isso, comentário, só aqui. 578 

Ilma “Só aqui .” 579 
Sandoval A distância. 580 

Ilma É. 581 

Sandoval Que nem a casa que eu moro aqui  que eu 582 
((incompreensível)) o filho do dono da casa ele é . 583 

Roberto Ele é? 584 
Vanessa [Ele é o quê?] 585 

Sandoval [((incompreensível))] trabalhou comigo semana 586 

passada... 587 
Vanessa [Ele é o que ele é?] 588 

Sandoval [tá no seguro desemprego.] Ele disse “Oh, seu 589 

Sandoval, o senhor pode fazer um grande favor pra 590 
mim?” eu disse “óh, eu não tenho nenhum...” 591 
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Lucas Pessoa tá trabalhando, né, cara ? ((tom ascendente)) 592 

Sandoval Eu digo “de forma alguma” ((incompreensível)) 593 

“qué trabalhar comigo, tais disposto” no caso ele 594 
trabalhou junto comigo... mas uma maravilha. 595 

Numa casa que ele trabalhou junto comigo, eu 596 

expliquei, falei pro proprietário o problema, ele “de 597 
forma alguma, não mexendo aí tudo bem” 598 

[((incompreensível))] 599 
Carlos [A própria família tem isso aí, né?] 600 

Sandoval pode ((incompreensível)) boto minha no fogo 601 

((incompreensível))... 602 
Carlos quando chega final de ano ali tinha esse meu primo 603 

ali... 604 

Sandoval Sim. 605 
Carlos que ele é, né? Se reúne a maioria da família, ele já 606 

não vem... tendesse? Que eu lembre assim vendo 607 
uma peça o final de ano, no aniversário eu nunca 608 

vi... 609 

Silvia Uhum. 610 
Carlos Tendesse? Ele nunca fez um aniversário... dele 611 

assim, com convidado... a mãe... o pai, uns irmão... 612 
((incompreensível)) ele também se sente talvez 613 

assim né... envergonhado ... 614 

Silvia Uhum::: 615 
Carlos Que ele é, né ? [Tendesse?] 616 

Vicente [Rejeitado, né?] 617 

Carlos Não é fácil. 618 
Vicente Agora... pra::: outra pergunta, por que que a... 619 

quando a mulher assume... ela tem menos 620 
discriminação do que o homem?  ((tom ascendente)) 621 

Vanessa Como assim? 622 

Vicente É mais aceita, [é uma:::] 623 
Ilma [A:: lésbica.] 624 

Vicente É. 625 
Ilma Por que que a mulher homossexual [não tem tanta::] 626 

Roberto [Isso também é machismo.] 627 

Vanessa Ah... não tem perseguição? 628 
Ilma Pela visão do::: Vil... 629 

Vicente Tem menos perseguição, tem menas... é mais 630 

liberal... acho que o fato de... de ser...eu acho que 631 
ser... [se torna, se torna:::] 632 
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Vanessa [Não sei, eu tenho opinião sobre isso], mas eu [não 633 

sei se...] 634 

Silvia [Tem... acho que...] tem várias coisas, né? Uma 635 
coisa é a [erotização...] 636 

Vanessa Éh:: 637 

Silvia de duas mulheres... isso pode a... pro... pros homens 638 
a... despertar fantasias e achar legal... bonito. Outra 639 

coisa é que quanto mais feminino é o homem... 640 
quanto mais parecido com a mulher... mais inferior 641 

ele é considerado . 642 

Carlos É . 643 
Silvia Em função da discriminação de gênero... né, então 644 

tudo que remete ao feminino é um pouco inferior... 645 

(talvez) tenha isso também... né? Tanto que a 646 
mulher a... lésbica ela... até, muitas vezes, é... ã... se 647 

adequa ao estereótipo masculino... elas ficam 648 
masculinizadas fica, né... e... então de repente:: ela:: 649 

é::: vista:: de uma forma até m... mais parecida com 650 

o homem que... agora o homem quanto mais 651 
feminino mais inferior... dentro dá...da, da, da 652 

masculinidade que quanto mais másculo, mais 653 
macho, mais agressivo... mais considerado... dentro 654 

do, do, do ideal... e quanto mais feminino, mais ele 655 

é [discriminado.] 656 
Vanessa É... [se a gente pensar até...] 657 

Vicente [A facilidade de aceitação] a facilidade de aceitação 658 

é o... a minha pergunta é... 659 
Vanessa até na forma quando a gente vê o xingamentos e as 660 

formas de tratar, “Ah, ele é muito mulherzinha né... 661 
a gente vê como pejorativo e ela “não, essa mulher é 662 

uma mulher macho”, né? então você vê... né, como 663 

se ser macho é assim um elogio, né? “Pô, sou forte, 664 
sou...”. é:: então assim, cê vê que tem uma 665 

valorização como a Silvia tá falando, né... 666 
Silvia [Uhum. O feminino é frágil ...] 667 

Vanessa [O estereótipo, né, masculino], o macho,o forte, não 668 

sei o que... que é também uma visão  e a gente tem 669 
que repensar porque... não sei se [sustenta isso...] 670 

Roberto [É, tem uma...] 671 

Vanessa e o feminino pejo... de maneira pejorativa, né? 672 
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Roberto Tem... o, o que uma coisa pra vocês tirar aqui... tem 673 

uma... tinha uma coisa parecida com que o Vicente 674 

perguntou... do preconceito por que o homem 675 
homossexual sofre em relação a mulher... que... o 676 

homem talvez... °sofra mais°...  né?  677 

Vicente Ah... muito mais... muito mais. 678 
Roberto Mas tem, eu li alguma coisa, um artigo científico, 679 

né, sobre isso, eu tenho que ver pra trazer pra vocês 680 
na próxima reunião , que fala sobre isso... né, 681 

através de dados estatísticos ... né? Mas é uma coisa 682 

pra se pensar,né? 683 
Vicente E minha... minha irmã se assumiu faz ... vinte 684 

anos... e eu que fui falar pro pai e minha mãe... falar 685 

pra ela, porque ela sumiu e... tinha medo de falar pra 686 
minha mãe, tinha medo de apanhar, ela pediu pra 687 

mim contar pra minha mãe e meu pai... de chamar 688 
os dois e conversar... daquele dia em diante comecei 689 

a entender e comecei a... [tendeu?] 690 

Vanessa [Isso há vinte] anos? 691 
Vicente A::: mais é::: a mais... conseguir a aceitação depois 692 

dela... (entender) a  minha irmã... tendesse? Naquela 693 
época  era quando eu tinha meus quatorze, quinze 694 

anos, meu Deus do céu, não aceitava, não queria 695 

nem ver na minha frente. Era o::: o bicho na minha 696 
frente. Depois que a minha irmã disse “Oh, Vicente, 697 

eu (sou assim)”, eu vi ela com uma guria, eu vi ela 698 

só com uma guria, primeiro era só com rapaz, rapaz, 699 
rapaz e rapaz, e [na casa namorava...] 700 

Vanessa [Ela era mais velha] que o senhor? 701 
Vicente Hãm? 702 

Vanessa Era mais velha? 703 

Vicente Não, era mais nova, mais nova, mais nova. 704 
Vanessa Mais nova. 705 

Vicente Daí quando... ela fui... vi ela com uma guria outra 706 
semana, com a guria de novo... não vi mais o cara... 707 

tendesse? Daí pensei... um dia ela chegou lá pro 708 

“meu irmão, só tu pode me ajudar”, falei “por quê? 709 
O que que tu quer?”, mas eu tava desconfiado... só 710 

que eu não... jamais eu pens... pensava que ia 711 

acontecer isso, né? “Pois é, é assim, assim, assim... 712 
eu tenho medo de falar pro meu pai e minha mãe e... 713 



829 

 

o pai e a mãe vão me bater”. Eu disse “Não, deixa 714 

que eu vou conversar com eles”... eu sentei, com 715 

dezessete, dezoito ano  e conversei com eles, disse 716 
“Pai, é assim, assim, Mãe, é assim, assim, vocês vão 717 

ter que aceitar ela, como ela é. O que cês vão fazer 718 

agora? Ou cês vão ma... mandar ela embora? ou 719 
vocês vão fazer o quê? Qual é que é? qual é que é 720 

assim a de vocês?” Daí o pai, ficou assim... parado... 721 
((imita o pai)) não perguntou nada, parado. A mãe 722 

já não, né... “já que aconteceu, nós vamo aceitá”... 723 

tendesse? Final de contas eles aceitaram tão com 724 
facilidade, hoje minha família toda aceitou com 725 

tanta facilidade, mas já meu sobrinho ninguém 726 

aceita. 727 
Roberto [((incompreensível))] 728 

Vicente [É muito preconceito.] 729 
Vanessa É interessante saber o fato de as mulheres, as mães 730 

geralmente aceitarem com mais facilidade pelo 731 

menos... não sei se tem dados que mostram isso, 732 
mas e... e acolher mais os filhos do que os homens, 733 

[né?] 734 
Roberto [Sim.] 735 

Vanessa Por que será? Por que será isso? O que que eu acho 736 

que o que a Silvia falou, né, por que que é... pro 737 
homem é tão difícil... 738 

Roberto Que é o contrário do filme, né? 739 

Vanessa Ter... é... no caso a mãe... 740 
Roberto É. 741 

Vanessa É... a... por que que pro homem o que que tem de 742 
[tão...] 743 

Roberto [É porque...] 744 

Vanessa que ameaça a masculinidade do homem... 745 
Roberto É. 746 

Vanessa Né? 747 
Roberto É porque é... 748 

Vanessa [Talvez ameace muito mais do que...] 749 

Roberto [Até é...é...é uma questão de...] do machismo e 750 
como que isso tá tão exacerbado... então tudo que 751 

remete à mulher... pela compreensão mais teórica 752 

né... a mulher tem fraqueza, né, a coisas que são... [e 753 
que... e que inferem] 754 
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Vanessa [tudo aquilo que é oposto à figura masculina.] 755 

Roberto e que inferem na... figura masculina... na 756 

representação do que quer ser pro homem, que é 757 
forte, macho né... enfim... e eu acho que... isso tem 758 

uma certa influência... por isso que os homens que 759 

são... tem uma frase agora que saiu lá no Facebook 760 
da parada gay aqui acho que em ((nome de cidade)) 761 

ou não sei aonde que foi... não sei quantos...que 762 
foram... daí que nem tava dizendo assim “é preciso 763 

ser muito macho pra... pra ir numa parada gay” que 764 

da ameaça que a pessoa [sofre de ir...] 765 
Vanessa [Aham] 766 

Roberto Né.. aí volta no... alguém aqui falou, né... porque tá 767 

porque que “é preciso ser macho”, né? Não é “é 768 
preciso de fêmea” pra poder ir...? 769 

Vanessa É. 770 
Ilma Ou por que não pode ser forte, por que tem que usar 771 

fêmea e o macho... tira isso “é preciso ser muito 772 

forte”, [“é preciso ser muito corajoso...”] 773 
Vanessa [Mas é que... assim não tem o mesmo o peso], a 774 

palavra, né?  775 
 ((conversas sobrepostas)) 776 

Roberto ((incompreensível)) [Porque forte é o homem... né?] 777 

Ilma [E fraca a mulher. Por quê?] 778 
Roberto E novamente você é... machista, [né?] 779 

Ilma [I:::sso.] 780 

Ricaro Daí você também usa isso pra prender a figura 781 
masculina. 782 

Ilma Isso... isso por que a gente não pode entender a pe... 783 
a figura como uma pessoa? ... 784 

Roberto Uhum. 785 

Ilma igual, não interessa qual [é o sexo dela... ] 786 
Roberto [A gente vai...] Ai desculpa, Ilma. 787 

Ilma Não, po::de falar. 788 
Roberto Não, é que a gente vai assistir aquele::: acho que é 789 

três minutos... que é uma... uma::: 790 

Ilma Acho que são seis. 791 
Roberto São seis? 792 

Ilma Não. Não, são três? 793 

Silvia Não. três. Três minutos. 794 
Roberto Três minutos. 795 
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Silvia Posso? ((pergunta se pode ligar o vídeo)) 796 

Roberto Pode. Óh... tem algumas figuras que retratam a::: 797 

discussão da violência contra os homossexuais.  798 
Silvia São números reais, né? 799 

Ilma Hãm? 800 

Silvia São números reais, né? 801 
Roberto São. São notícias de manchete manchete de jornal  802 

Ilma Eu acho que esse...((interrompida pelo som do 803 
vídeo))  804 

 ((Roberto liga o vídeo. Início: 1:31:33.)) 805 

Vicente Esse aí eu vi, esse caso aí ((se refere à notícia sobre 806 
uma travesti assassinada na capital do estado em 807 

que o grupo está, que aparece no vídeo)) 808 

 ((Término do vídeo: 1:34:58)) 809 
Silvia Então... todos esses são crimes cometidos... pelo 810 

simples fato de que eles eram gays, lésbicas . 811 
 ((silêncio – 7 segundos)) 812 

Roberto Então essa::: apresentação é só pra gente... sair, 813 

daqui, pensando... ((tom descendente)) 814 
Vicente Éh::: ((tom descendente)) 815 

Roberto pra gente refletir um pouco sobre isso, né? 816 
 ((silêncio – 7 segundos)) 817 

Silvia Okay [então? ] 818 

Vicente [Será] que essas pessoas que fizeram aquilo com 819 
aquel... aquela... 820 

Silvia Qual? [O travesti, né?] 821 

Vicente [Do carrinho ali] ((se refere a imagem que apareceu 822 
no vídeo de uma travesti sendo agredida, 823 

ridicularizada e carregada num carrinho de mão)), 824 
acho que... essas... que... se pessoas... s... se sabiam 825 

de alguma coisa, de proteção... ou::: até de algum 826 

órgão público de... que conseguisse trabalhar sobre 827 
isso aí em cima disso... será que alguém iria pensar 828 

na hora de fazer aquilo ali?... talvez poderia  pensar, 829 
né? 830 

Silvia Uhum. Talvez. 831 

Ilma É o que eu penso... acho que um dos caminhos pra... 832 
pro respeito e aceitação é, a gente tá mais em 833 

contato com o tema. 834 

Vicente Éh::: 835 
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Ilma Então assim... quando se fala em discussão de 836 

gênero na escola , é justamente pra isso... quando 837 

se... aparece uma... uma... uma novela onde tenha 838 
casais homossexuais, casais de lésbicas e que as 839 

pessoas criticam “ai que absurdo aparecer isso na 840 

tv’’ então é justamente isso que eu acredito que a 841 
gente precisa, a gente precisa tá em contato com 842 

isso pra começar a ver... que isso é normal, isso 843 
existe... a gente tem que começar a discutir isso na 844 

escola, com as crianças... essa discussão de gênero 845 

que tanto se fala que tão tentando eliminar de 846 
qualquer forma é justamente pra isso... porque... 847 

homens não são diferentes de mulher somos todos 848 

iguais, temos os mesmos direitos... orientação 849 
sexual não define  ninguém... religião não define 850 

ninguém... porque se for assim a... onde é que a 851 
gente vai parar com essa intolerância? Então todo 852 

mundo é diferente de todo mundo? A gente não vai 853 

aceitar mais ninguém? como é que vai ser? Eu acho 854 
que essa é a questão assim a gente precisa se 855 

aproximar do tema a gente precisa falar, a gente 856 
precisa  discutir sobre isso... vocês podem sair daqui 857 

hoje e... começar uma discussão lá no trabalho sobre 858 

isso, não uma discussão de briga né? ((risos)) uma 859 
conversa, né? 860 

João Uma conversa. 861 

Ilma Vocês podem falar sobre isso “olha a gente viu um 862 
vídeo assim... a gente tem... sabe de um filme 863 

assim... são... são questões que a gente precisa levar 864 
para dentro de casa, pra dentro da nossa vida... na 865 

sociedade que a gente tá... a gente precisa disso... a 866 

gente precisa se aproximar do tema pra começar a 867 
achar isso normal... 868 

Roberto [A agente pode evitar... ] 869 
Ilma [São essas coisas simples... ] 870 

Vicente É... mas nós caso assim óh... vamos supor que 871 

tivesse nós tudo trabalhando... vem um que coloca 872 
uma conversa dessa o meio... tendesse?. [Ia ter na 873 

primeira co...] 874 

Ilma [Como é que ia ser a reação?] 875 
Vicente Não... na primeira coisa... a::: alguém não ia aceitar.  876 
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Ilma I:::sso, [por quê?] 877 

Vicente [Por que?] “Ah, nunca nunca falei sobre isso”, 878 

“Nunca ouvi falar sobre isso”, tendesse? E se 879 
existisse a... antes aí poderia aceitar muito fácil. 880 

Ilma Isso, mas a gente pode começar agora, né? 881 

Carlos Não é tarde né? Não é tarde pra começar. 882 
Ilma É, não é tarde... exatamente... exatamente. 883 

Silvia Tomar um pouco de cuidado também com as 884 
piadas, né? De... é... as piadas gays elas... é, não são 885 

tão inocentes porque sempre tem alguém... que se 886 

sente mal com isso, né? E... elas reforçam a... 887 
reforçam a discriminação.  888 

Ilma Isso mesmo. 889 

Silvia A gente vai perpetuando sem pensar, né?  890 
 ((conversasisobrepostas)) 891 

Ilma Exatamente. Mesma coisa a piada com as mulheres 892 
assim aquelas piadinhas a... “deviam tá lá no 893 

fogão’’ essas coisas assim. 894 

Carlos É. 895 
Ilma Isso vai.. ah “mulher  no volante... volante... perigo 896 

constante’’ isso nunca é uma piada, gente, sempre 897 
alguém sai ofendido com isso. 898 

Carlos É... o que aconteceu comigo agora ali . Bateram em 899 

mim, né? A mulher saiu da garagem, bateu... bateu 900 
o carro no meu carro e mais três... 901 

Roberto Gente, eu tô indo. Com licença viu. 902 

Sandoval Valeu. Um abraço. Até::: ((Levanta e sai)) 903 
Silvia [Tchau.] 904 

Carlos [Ela] saiu da garagem e bateu no meu carro e mais 905 
três carro, que ela bateu no meu e foi e atropelou os 906 

cara ali... meu, o cara saiu de dentro do carro e 907 

deu... queria matar a mulher [entendesse?]  908 
Ilma [E se fosse] um homem? Será que ele teria a mesma 909 

postura? 910 
Carlos Daí o cara... o cara... deu uma olha pra mim eu 911 

disse, não ia falar  nada, mas eu disse “óh ela tem 912 

condição de pagar os carro?”, “têm”, então baixa a 913 
bola, cara.  914 

Ilma Aconteceu, né? 915 

Carlos “Óh o meu estragou... dez vez mais que o teu”, eu 916 
falei pra ele, “vamos chamar o guarda de trânsito” 917 
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falou de chamar o guarda de trânsito ele entrou 918 

dentro do carro e aqui ((bateu com uma mão na 919 

outra - sinal de fuga)), com certeza ele tava com o 920 
carro atrasado, que é final dois, ou tav... não tem 921 

carteira. Porque se tu anda certo na lei e tudo coisa, 922 

tudo tem um jeito... porque se eu tenho direito de ter 923 
um carro e tenho moto tu tem... tu tem... cada um 924 

tem, seu direito, né?  925 
Silvia E se algumas mulheres têm uma habilidade inferior 926 

a dirigir porque elas não foram estimuladas desde de 927 

criança como os meninos [foram, né?] 928 
Carlos [I::sso.] 929 

Ilma Isso... os meninos ganham carrinho, as meninas não 930 

ganham carrinho pra brincar... 931 
Vanessa Éh:: 932 

Ilma Não ganhavam, hoje em dia já mudou... 933 
Vanessa É... não é regra também, né? Tem muito homem 934 

[barbeiro também:::] 935 

Ilma [Hoje em dia] tá bem melhor. 936 
Silvia Não é a regra, né? 937 

Vanessa Tem muita mulher que dirige bem também...  938 
Ilma Claro... exatamente. Nunca nada é regra. Isso que... 939 

que, que é importante a gente sair daqui hoje 940 

pensando isso... nada é regra... tudo foi imposto pra 941 
gente por alguma coisa... 942 

Carlos [É muito machismo, né?] 943 

Ilma [ou pela famí:::lia] ou ou pela tevê::: ou pela 944 
igre:::ja ou tudo, né?... sempre foi posto por alguém, 945 

eu acho que a gente tinha que pensar nisso assim 946 
antes de... reforçar aquilo de novo, “vou repassar 947 

isso por outros, não... espera aí, por que que eu tô 948 

achando isso? Que verdade absoluta é essa? Da 949 
onde é que tá vindo isso?” Acho que essa é a...  950 

Silvia [E se a gente... ] 951 
Ilma [questão principal...] 952 

Silvia parar de, de, de... de divulgar essa ideia em relação 953 

aos gays, por exemplo, com piadas e tal... quando 954 
isso acontecer com meu amigo, com meu filho, com 955 

meu sobrinho... vai ser mais fácil, de lidar, né? 956 

Porque... eu... já, já eu... já.... exercito  este respeito. 957 
Ilma [Exatamente.] 958 
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Carlos [Porque quando...] a pessoa tem um problema assim 959 

que nem os gay , que tem um gay na família... 960 

assim...tu já vê de criança...  961 
Ilma Sim. 962 

Carlos que não é normal... esse, esse meu primo nós 963 

brincar de bicicleta... ele não gostava... gostava... de 964 
ficar no meio das meninas... brincando  de boneca 965 

brincando de casinha... entendesse? Lavando 966 
roupa... esse tipo de coisa... aí quando ele chegou 967 

aos quatorze anos ele se assumiu e deu. Ainda, nós 968 

moramo lá no ((nome da região)), lá, meu, um  gay 969 
ali Deus o livre.  970 

Ilma Sim. [Tem preconceito, né?] 971 

Carlos [Ali em ((nome da cidade)]), quanto que eles matam 972 
ali? Desses que sai daqui pra ir trabalhar pra lá... na 973 

época era, há pouco tempo (desfila ali) era morto. E 974 
é só o machismo... 975 

Ilma [Isso mesmo.] 976 

Carlos [Machismo do homem.] 977 
Ilma Até porque brincar de boneca e lavar roupa é ótimo 978 

Carlos É... 979 
Ilma Porque o homem precisa fazer o serviço de casa,  o 980 

homem precisa ajudar a cuidar da... aliás dividir 981 

né... as tarefas de cuidar dos filhos então... 982 
Carlos [Eu digo assim óh...] 983 

Ilma [Se o homem é] estimulado pra isso desde 984 

pequeno... 985 
Carlos O homem só vai dar valor pra mulher quando ele se 986 

separa que ele tem que fazer tudo. 987 
Silvia Hum... ((Silvia olha para Vanessa e ambas riem 988 

discretamente)) 989 

Carlos Eu moro num alojamento... tô morando, moro num 990 
alojamento... mas quando eu chego na minha casa 991 

em tenho que lavar... limpar a casa... eu tenho que 992 
passar porque eu só chego no final de semana... qual  993 

diarista que vai trabalhar num sábado e domingo? 994 

Vanessa Mas será que isso “só dá valor quando ele fica 995 
sozinho” daí então quer dizer que... 996 

Carlos [Mas eu...] 997 

Vanessa [Que todo...] que... que... que então... 998 
Carlos [Depende da mulher.] 999 
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Vanessa [isso é... é...] mas assim...  então o senhor quer dizer 1000 

que [pro homem...] 1001 

Silvia [que era só ela, né?] 1002 
Vanessa era bom com ela ((incompreensível)) era o fato de 1003 

ela fazer [tudo?] 1004 

Carlos [É,] entendesse? Nós acabamos dando valor nas 1005 
pequenas coisas, tendeu?  1006 

Silvia Hum. 1007 
Carlos E... a... >vai lá lavar roupa<... “a máquina faz 1008 

tudo”... mas a máquina faz tudo, mas se ela não 1009 

pegar a toalha e não ir lá colocar... 1010 
Ilma I::sso. 1011 

Carlos A máquina não vai lavar... uma casa bem 1012 

organizada, bem limpa... tendesse? Dá trabalho.  1013 
Ilma I::sso. 1014 

Carlos E hoje eu vejo... 1015 
Ilma E isso é tarefa de todo mundo que mora em casa, 1016 

né? 1017 

Carlos É... eu vejo isso.... hoje, cara, porque dá trabalho.  1018 
Vanessa Mas hoje o senhor valoriza, né? 1019 

Carlos Sim. 1020 
Vanessa Porque o senhor tá tendo que se virar sozinho... 1021 

Carlos Se virar sozinho, entendeu? 1022 

Vanessa Mas se o senhor tiver um novo relacionamento e 1023 
casar o senhor vai continuar fazendo? 1024 

Carlos [Cla:::ro.] 1025 

Vanessa [Ou o senhor] vai valorizar mais ela porque ela vai 1026 
provavelmente fazer? 1027 

Carlos Eu digo pra ti, cara, eu fui casado trinta anos eu... eu 1028 
até nem sei por que que eu tô a::: ainda eu não 1029 

cheguei nos detalhe porque que eu tô aqui... 1030 

Silvia Hum::: 1031 
Carlos Porque houve uma discussão por telefone eu e 1032 

minha mulher... tendesse? Segundo ela, ela diz que 1033 
eu avancei ela, mas nas palavra que eu disse eu não 1034 

avancei ela. Eu só não gostei... que eu fui levar, 1035 

minha filha tava de aniversário, fui levar um 1036 
presente pra minha filha eu cheguei... o namorado 1037 

dela fumando maconha... e:::  a minha filha 1038 

fumando aquela narguilé... aquela...  1039 
((incompreensível)) coisa lá... e eu não aceito isso... 1040 
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aí eu disse “assim como ela tá aí ela é de menor 1041 

agora ela completou dezoito anos”... 1042 

Silvia Uhum. 1043 
Carlos Se ela tava sobre... o piá tava fum... o piá é de 1044 

menor, tem quatorze pra quinze anos ela tinha 1045 

dezessete... “se o piá tá fumando maconha na tua 1046 
frente... e tu não faz nada e a tua filha tá fumando 1047 

essa narguilé ali... a partir do momento que isso aqui 1048 
não fazer mais efeito pra ela esse incenso que ela tá 1049 

fumando aí... ela vai cair com maconha junto com o 1050 

piá...” entendeu? Agora... poucos dia o piá tava... na 1051 
casa da mãe dele lá cheirando cocaína, a mãe dele 1052 

me ligou... eu disse “olha... não posso mais fazer 1053 

nada...” tendesse? “Eu não tenho... porque... a 1054 
minha filha ela tem dezoito anos, agora ela é...” eu 1055 

liguei pra ela esses dia ela disse pra mim “não... 1056 
pai... eu sou responsável agora o pai não me manda 1057 

mais.”, entendeu?  1058 

Silvia Uhum. 1059 
Carlos Sabe? Chega uma hora que os pai também perdem 1060 

o::: o rumo da, da, das coisa... e é complicado, cara, 1061 
eu digo pra ti que é::: complicado. ((tom 1062 

descendente)) Mas é que nem ela diz ali ... hoje se 1063 

eu... tivesse uma... parceira que eu arrumar uma 1064 
parceira pra mim eu já::: trataria ela diferente dessa 1065 

mulher que eu... vivi, né? Porque essa mulher 1066 

muitas vezes eu não (dei) valor, entendeu? Acho 1067 
que... as pequenas coisa é que... 1068 

Silvia A ideia é que a gente vai sempre melhorando, né? 1069 
Carlos [I:::sso.] 1070 

Ilma [I:::sso.] 1071 

Silvia Vai avançando... Então::: que vocês possam pensar 1072 
sobre o tema, né? 1073 

Ilma I:::sso. 1074 
Silvia E... que é... que é um tema importante:::: e::: e tem 1075 

muitas coisas pra se pensar sobre... né? Porque::: a 1076 

gente também vai amadurecendo o que a gente:: a:: 1077 
a nossa concepção a respeito disso... a gente tem 1078 

que avançar mesmo... e isso conviver, né, com uma 1079 

pessoa como o senhor ((olha para Sandoval)) agora 1080 
tá tendo a oportunidade de conviver... 1081 
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Sandoval [Sim.] 1082 

Silvia [também] ajuda... a ampliar, então... não ter medo  1083 

de tá próximo, de ouvir, né? 1084 
Sandoval [Nã::o, trato ele normalmente. Não tem é::: como 1085 

uma pessoa ((incompreensível))...] 1086 

Ilma [É porque ele é uma pessoa, né? ] 1087 
Sandoval apesar de tudo isso...  1088 

Ilma Ele é... isso . 1089 
Sandoval A mãe dele aceita ele, agora o pai... não aceita 1090 

((incompreensível)) 1091 

Ilma Não aceita.. ah, o pai não aceita ele. 1092 
Sandoval Não, ele nem (veja) a cara do pai 1093 

((incompreensível)) 1094 

Vanessa É de repente o fato do [senhor...] 1095 
Silvia [É:::] 1096 

Vanessa ter essa relação um pouco melhor com ele e essa 1097 
aceitação, talvez até influencie positivamente o pai 1098 

daí, entendeu? 1099 

Silvia Uhum. 1100 
Vanessa pra que perceba que, na verdade, não tem nada a ver 1101 

né... não tem nada demais, né? 1102 
Sandoval É... ele me perguntou “Conseguisse arrumar outra 1103 

pessoa?”, o guri tá no se seguro desemprego, deixa 1104 

ele ganhá o:: trocadinho dele também, eu disse “se  1105 
não tô trabalhando com outra pessoa, devia levá o 1106 

guri junto”  1107 

Ilma Uhum. 1108 
Sandoval Digo “nossa amizade nós temos de ano...”  1109 

Ilma Aham. 1110 
Vanessa Uhum. 1111 

Sandoval “então devia levá ele junto” 1112 

Vanessa Sim. 1113 
Sandoval “Não, já que ele quer ir contigo”, eu disse “nã::o 1114 

quando tiver serviço eu levo ele.”  1115 
Vanessa Uhum. 1116 

Sandoval “Enquanto tiver serviço pra dois”... 1117 

Carlos é, que nem esse meu irmão ... 1118 
Sandoval aí já ensinei bastante coisa pra ele... 1119 

Carlos Meu tio falou... 1120 

Sandoval Passar azuleijo, passar o pano ((incompreensível)), 1121 
fugá ((incompreensível)) Daí eu mando 1122 
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((incompreensível))ele aprende ligeirinho... ele não 1123 

se queixa... ((incompreensível))... 1124 

Carlos Tão toda vida contente, não tem medo de cara feia 1125 
nem nada nem ... 1126 

Sandoval “E daí, eu já terminei, que que eu poço fazer 1127 

agora?” Eu digo “Descansa aí... vai tomar um café”, 1128 
e eu vou fumar meu cigarro... e a coisa funciona. 1129 

Vanessa É... então é uma boa influência assim pro pai dele 1130 
né? 1131 

Ilma É. 1132 

Vanessa pra perceber que é possível,né? Lidar com [isso] 1133 
Sandoval [Claro.] 1134 

Vanessa Com mais humanidade... com mais... 1135 

Sandoval Mas eu já percebi que ele prefere ir sozinho  do que 1136 
levá o rapaz. 1137 

Vanessa Uhum. 1138 
Ilma Acho que a gente tem muito que avançar ainda, né? 1139 

Carlos É e o meu tio vai fazer... vinte e tantos anos... 1140 

porque quanto ele assum... o piá assumiu, o ((nome 1141 
do primo)) assumiu que ele era... gay ... 1142 

Ilma Uhum. 1143 
Carlos meu tio se separou e sumiu pro Paraguai e... já vai 1144 

fazer vinte e tantos ano e ninguém mais viu falar 1145 

nesse homem... ninguém sabe se tá morto, se tá 1146 
vivo, né, mas ele tá na internet procurando o pai 1147 

dele direto... o ((nome do primo)), ele procura o pai 1148 

dele direto... o que eu acho que se ele tiver vivo, vai 1149 
encontrá, né... e se tiver morto também, uma hora 1150 

dessa vai... alguém vai saber . 1151 
Ilma Hum... 1152 

Carlos É o:: preconceito... 1153 

Ilma Que não leva a nada... só sofrimento. Esse que é o 1154 
problema. 1155 

Vanessa É e... leva ao sofrimento de todo mundo, né? 1156 
Ilma Uhum. 1157 

Vanessa É::: tanto de que sofre o preconceito quanto daquele 1158 

que::: acaba agindo de modo preconceituoso, né? 1159 
Carlos Éh::: 1160 

Vanessa Então::: ninguém ganha com isso, na verdade. 1161 

Ilma Né? Ficou bem claro no filme, né? O quanto essa 1162 
mãe sofreu no final ali, que deu pra entender, né? 1163 
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Carlos Sim. 1164 

Ilma Ela disse se tivesse... não tivesse sido tão fanática 1165 

nas regras da religião e tivesse ouvido e entendido o 1166 
filho, né? 1167 

Silvia Ela foi uma vítima também. 1168 

Ilma Isso é. 1169 
Vanessa É... é... 1170 

Ilma Exatamente... tava cega, né, de uma coisa que ela 1171 
achava que era certa... por isso que a gente fala 1172 

sempre, né... sair daqui pensando  assim “mas será 1173 

porque eu acho que é certo é certo mesmo? Será que 1174 
tem só uma coisa certa? Uma verdade? Será que eu 1175 

não posso pensar que tem...” 1176 

Vanessa E pensar... 1177 
Ilma “várias opções de... da mesma coisa?” 1178 

Vanessa Pensar no ponto de vista do outro assim sempre, né? 1179 
Ilma Isso... e no respeito, né, gente... não interessa se 1180 

aceita ou não... 1181 

Carlos É. 1182 
Ilma É respeitar, imagina... animais não fazem isso entre 1183 

eles... a gente diz que é... racional, vai fazer...  1184 
Carlos Racional... vai fazer, né? A gente... 1185 

Ilma Não fica meio estranho?  1186 

Carlos A gente que tem pouco estudo, né, mas... que nem 1187 
vocês já tem... bastante estudo ... tendesse, mas... 1188 

Vanessa [Mas a questão da humanidade não...] 1189 

Ilma [Mas isso não surte efeito.] 1190 
Carlos [É... já ((incompreensível)) a humanidade, né? 1191 

Entendesse?] 1192 
 ((conversasisobrepostas)) 1193 

Vanessa [O fato de a gente ser humano não...]  1194 

Carlos [Devia ser possível, né?] Um entender o outro, né, 1195 
mas é... bem pouco que entende. 1196 

Vanessa Tem muita gente com... 1197 
Ilma É... 1198 

Vanessa diploma... muito doutor...  1199 

Carlos [Éh:::] 1200 
Silvia [Éh:::] 1201 

Vanessa que é muito preconceituoso. 1202 

Silvia Sim::: é::: mesmo. 1203 
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Vanessa Tem muita gente que não tem escolaridade formal 1204 

nenhuma e são pessoas assim muito humanas, 1205 

muito::: [compreensivas...] 1206 
Carlos [Que nem tipo assim...] eu sou mestre de obra, né? 1207 

tem coisas que eu... eu debato com engenheiro que 1208 

ele tá errado... tá errado e acabou-se... porque “no 1209 
papel tu coloca ali uma caneta, aceita tudo”. 1210 

Vanessa ((risos)) 1211 
Carlos falo pra ele ”vou botar a mão ali, tá loco”. “vai 1212 

aceitá”, eu falei pra ele... mas agora na prática é 1213 

totalmente diferente. 1214 
Ilma É isso mesmo... 1215 

Carlos Tendesse? 1216 

Ilma É isso mesmo. 1217 
Carlos Quantas vezes eles pegam o cara assim... levam 1218 

daqui a ((capital do estado onde estão))... vão lá tirar 1219 
esquadro de um prédio, chegam lá, bate esquadro, 1220 

fazem o arranque do prédio lá... tá errado. Aí me 1221 

liga. A gente pega e sai, se desloca lá, vê que tá 1222 
errado, mas é só insistência deles... e esses que têm 1223 

diploma na mão deveriam de::: entendesse? Que a 1224 
gente que é mestre de obras a gente aprende mesmo 1225 

é... no... [é fazendo.] 1226 

Silvia [é que cada uma tem o seu:::] conhecimento, né, 1227 
tem que valorizar conhecimento de cada um.  1228 

Carlos É... 1229 

Ilma É isso mesmo.  1230 
Carlos Mas eu digo assim pro estudo que eles têm... que 1231 

muitas vezes a gente tá certo e eles eles chama a 1232 
gente que a gente é burro e tá errado... aí eles vão 1233 

pra casa, chegam em casa de certo sentam na frente 1234 

do computador e coisa... vê que tá errado e no outro 1235 
dia eles vêm... entendesse? Que nem diz o home, se 1236 

((incompreensível)) né, ali::: 1237 
Vanessa É... nenhuma::: nenhuma::: é que assim algumas 1238 

pessoas se sentem mais autorizadas pra...  1239 

Carlos É... 1240 
Vanessa pra falar de algumas coisas porque têm mais 1241 

vivência naquilo... estudaram muito aquilo... mas o 1242 

fato de ter mais vivência não é garantia de...  1243 
Carlos É... 1244 
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Vanessa “Não, é assim”. Então assim... acho que cada um de 1245 

nós... independente do diploma, do não diploma e... 1246 

né? A gente vai construindo conhecimento ao longo 1247 
da vida, né?... 1248 

Carlos [É verda::de.] 1249 

Vanessa [a partir da nossa experiência] e tudo e nós 1250 
podemos... todo mundo tem a mesma capacidade de 1251 

refletir e pensar sobre aquilo,né?... 1252 
Ilma I:::sso 1253 

Vanessa e de se perguntar né... de pensar “não... o cara tá 1254 

falando isso... ele conhece, mas por que que ele tá 1255 
falando isso? Tá falando assim...” então se 1256 

conseguir  seguir o pensamento dele... da mesma 1257 

forma que essa pessoa que se diz ter estudo... “por 1258 
que que o cara que não tem estudo tá me dizendo 1259 

isso? Ele me diz isso pra tentar entender o 1260 
pensamento dele...” porque tanto um quanto o outro 1261 

não tão dizendo à toa, né? Eles tão dizendo dentro 1262 

de uma lógica deles... que tem uma lógica... todo 1263 
mundo tem o mesmo cérebro assim no sentido de 1264 

todo mundo tem a capacidade de refletir sobre 1265 
aquilo... então... a gente tentar entender né... de 1266 

todos os lados [que ...] 1267 

Carlos [É... aí....] 1268 
Vanessa que a gente dialoga sempre e constrói um com o 1269 

outro, né? Cada um com o seu conhecimento, né? 1270 

Carlos O que... agora me deu até um arrepio , né... o meu 1271 
neto daí eu cheguei, daí eu cheguei, fui direto pra 1272 

casa da minha filha pra almoçar, né? Já era quase 1 1273 
hora, daí ela me ligou pra mim, eu tava em casa à 1274 

tarde, logo que eu fui sair que eu fui me despedir do 1275 

meu netinho, que tem oito ano... daí ele pediu pra 1276 
mim “o vô... o vô vai onde? O vô vai trabalhar?” Eu 1277 

disse “Não, o vô vai lá no negócio assim, assim que 1278 
o vô fez um mal pra vó .”, ele olhou pra mim e 1279 

disse... tu sabe o que ele me disse pra mim? Me 1280 

olhou bem sério... “por que que o meu vô fez isso 1281 
com a minha vô? Meu vô não pensou na hora?” 1282 

 ((risos)) 1283 

Ilma Nossa...  oito anos? 1284 
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Carlos Com oito anos... “vô, pensa” ele falou, “É que nem 1285 

eu na escola, eu tenho que pensar e tenho que 1286 

pensar, se eu fizer a matéria errado, meu dever de 1287 
casa errado lá a professora me dá um xingo” 1288 

 ((risos)) 1289 

Vanessa É... 1290 
Carlos Ele falou pra mim. Com oito anos...  1291 

Ilma Ah que legal. 1292 
Vanessa É, então... realmente se a gente é... a gente pode 1293 

refletir sobre os nossos [atos...] agora às vezes a 1294 

gente pensa assim “ah, tava com o sangue quente”, 1295 
acaba respondendo... 1296 

Ilma [Ló:::gico.] 1297 

Carlos É... 1298 
Vanessa Mas a... eu acredito (que) nenhuma ação ela 1299 

acontece só... mesmo que a gente haja assim no 1300 
impulso... né, a gente só age no impulso em 1301 

algumas situações e com algumas pessoas por que 1302 

será? Por que será que quando é com meu chefe eu 1303 
consigo me controlar? Por que que será que quando 1304 

é com a minha esposa não consigo me controlar? 1305 
Quando é com alguém mais... 1306 

Carlos [É.] 1307 

Vanessa [subordinado] a mim eu não me controlo... então 1308 
não é uma coisa só do momento, né?...  1309 

Carlos do momento, né? 1310 

Vanessa É uma coisa que a gente já acha que <pode fazer> 1311 
com aquela pessoa e com essa eu não posso... né, 1312 

então... da gente refletir assim, né... tentar...  1313 
Carlos [Porque eu as vezes eu...] 1314 

Vanessa [tem que mudar minha forma de pensar.] 1315 

Carlos que nem eu... eu separei porque houve uma traição... 1316 
cheguei em casa peguei minha mulher na cama com 1317 

outro... que nem eu expliquei pra ela ali, entendeu?  1318 
Silvia Hum. 1319 

Carlos NA HORA MINHA VONTADE ERA DE MATAR 1320 

ELA... entendesse? Mas hoje eu paro e penso e já 1321 
digo diferente porque eu sou um cara que vivo 1322 

quinze a vinte dias fora de casa... entendeu? Eu 1323 

corro isso aí tudo, pra São Paulo, pro Rio de 1324 
Janeiro... 1325 
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Vanessa Uhum:: 1326 

Carlos Eu viajo pra tudo quanto canto com esse negócio de 1327 

obra aí... às vez eu paro e penso... talvez se ela... 1328 
muito tempo carente, entendesse? Não teve aquele... 1329 

talvez não... na hora que precisava um colo, 1330 

entendeu? Sabe... o homem, a mulher, o casal que 1331 
vive trinta ano junto e aí... às vezes eu paro e penso 1332 

eu ainda acho que o errado ainda fui eu ainda, [do 1333 
que aconteceu, entendesse?] 1334 

Vanessa [É...uma relação nunca é de uma pessoa só, né?] 1335 

Carlos É. 1336 
Vanessa Sempre é de mais uma pessoa,né? 1337 

Carlos ((incompreensível)) 1338 

Vanessa É...  1339 
Ilma E não só isso, né... ah desculpa, Vanessa, pode 1340 

terminar. 1341 
Vanessa Não, então é de pensar assim né... até chegar nesse 1342 

momento precisou até ir pra pensar e refletir “nossa 1343 

eu tava... a gente tava afastado”... será que ao longo 1344 
desse processo não poderia... não pode... haver 1345 

conversas sobre isso, [né?] 1346 
Carlos [É.] 1347 

Vanessa Não tem a liberdade de dizer, ela... não tem 1348 

liberdade de conversar sobre isso com o senhor, 1349 
liberdade... 1350 

Carlos Conversar, né? 1351 

Vanessa Conversar sobre isso... então vai guardando, 1352 
guardando... pressupondo coisas que as vezes nem 1353 

acontecem, né?[ou achando coisas...] 1354 
Carlos [O que que eu falei] eu chegava no sábado  à 1355 

tarde.... no domingo à noite eu já tava... viajando de 1356 

novo, entendeu? E hoje é uma coisa que eu não 1357 
quero... chegou na sexta-feira de noite eu arrumo 1358 

minhas coisa, pego minha mochila e venho embora 1359 
pra ((nome da cidade)) e cabou... entendeu? Já não 1360 

quero mais esse tipo de coisa pra mim.  1361 

Ilma É... eu até penso, né, vamos dizer se o senhor 1362 
tivesse feito mesmo, tivesse cometido esse... 1363 

Carlos É. 1364 

Ilma Assassinato contra ela, ia resolver alguma coisa?  1365 
Carlos É... é o que eu digo.  1366 
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Ilma Qual seria a [diferença?] 1367 

Carlos [Na hora, na...] 1368 

Ilma ((incompreensível)) já teria acontecido. 1369 
Carlos É na hora sim, na hora por Deus do céu... na hora 1370 

com o que eu fui, que eu tenho, né... tenho uma 1371 

arma mesmo... na hora eu peguei a arma na mão me 1372 
deu vontade de matar ela. 1373 

Ilma Pois é... e se fosse ao [contrário?...] 1374 
Carlos [Entendesse?] É o que eu digo né... 1375 

Ilma Ela poderia ter a mesma vontade, né? 1376 

Carlos É... entendesse? [É o que eu digo assim.] 1377 
Ilma [Se acontecesse ao contrário?] 1378 

Carlos Só que::: nas minhas andanças de estrada e coisa 1379 

assim... da minha parte... eu nunca aprontei  pra 1380 
ela... tendesse? Nunca... nunca trai... nunca... eu.... 1381 

se dizer pra mim que nem diz “tem zona” todo o 1382 
pessoal, pãozada vão tudo, chega na quarta, na 1383 

quinta-feira... limpa o barraco onde é que a gente 1384 

fica, entendeu? Só que vai quem quer, quem não 1385 
quer não vai, entedesse? 1386 

Ilma Isso mesmo. 1387 
 ((silêncio – 3 segundos)) 1388 

Silvia Então gente... é isso eu acho que foi bem bom  o 1389 

debate.  1390 
Ilma Éh::: 1391 

Silvia Dia vinte e um de junho a gente tem encontro de 1392 

novo aqui... às três horas, tá? 1393 
((Muitos se levantam e vão tomar café, ainda 1394 

conversando. Outros conversam de modo mais 1395 
reservado com Silvia, pedindo declaração de 1396 

participação para entregar na empresa em que 1397 

trabalham. Outros vão embora.)) 1398 
 1399 
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ANEXO Q - SESSÃO 14 
Duração: 135min. 

Somente áudio 
 

Participantes: 
Roberto; 
Vicente; 
Diogo; 

Robson; 
Caio; 
João; 

Bernardo; 
Murilo; 
Ilma; 
Ivan; 

Alberto 
Pietro (filho de Ivan); 

Anderson; 
Vanessa; 

Silvia 
 

Contextualização: Estávamos todos na sala onde ocorre o grupo. 
Conversávamos sobre vários assuntos. Um dos participantes estava 
dando entrevista para outra pesquisadora quando iniciamos a sessão. Os 
participantes estavam quase todos de pé, tomando café ao redor da 
bancada onde estava a comida. 
 
Silvia [°Acho que tem que começar°]... Então boa tarde... 1 

a gente pode começar ... Tem:: pessoas novas aqui 2 
((incompreensível)) se apresentar hoje... é::: 3 

Ivan ((Incompreensível)) pode ficar na sala? ((se 4 

referindo ao seu filho)) 5 
Silvia Pode:: ficar a vontade, tá? 6 

Ivan °Agora pelo amor de Deus ((incompreensível))°  7 
 ((os participantes que estavam de pé, tomando café, 8 

vão aos poucos ocupando as cadeiras e o banco, 9 

colocados em círculo)) 10 
Silvia Meu nome é Silvia, sou psicóloga , trabalho com o 11 

grupo::: de homens esse grupo... desde dois mil e 12 

quatorze... com essa proposta de abrir espaço para 13 
que os homens possam... é::: expressar o  que... ou:: 14 
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sobre as dificuldades que tem na, na, nas relações, 15 

sobre... a questão da... das masculinidades e até 16 

sobre questões relacionadas à violência... e::: a 17 
gente tem aqui... é, várias demandas, algumas do 18 

judiciário outras... e... espontâneas, do serviço 19 

Paefi... tem também alguns... algumas pessoas do... 20 
do, da comunidade terapêutica, né? 21 

Murilo  Uhum. 22 
Silvia Então... vamos apresentar  pra gente se conhecer... 23 

Roberto Então... sou o Roberto, sou assistente social e... 24 

participo aqui do grupo junto com a Ilma... com a 25 
nossa::: pesquisadora , né? ((olha para Vanessa)), 26 

que tá aqui já também... como parte da equipe já... 27 

mais de um ano, né? 28 
Vanessa É, um ano acho, né? 29 

Roberto Um ano? 30 
Vanessa Tem um ano... desde julho. 31 

Roberto °Então é isso.° 32 

Vicente Meu nome é Vicente, eu... sou do ((nome de 33 
bairro))... tô aqui há dez anos, sabe? ((rindo)) não... 34 

me mandaram embora ainda, né?  35 
 ((risos)) 36 

Vicente Então tô no grupo... não tô a fim de sair, ((risos)) 37 

gosto de vir aqui ... tô sossegado. Obrigado pelo 38 
((Incompreensível)) dois mil e seis, né? Dois mil e 39 

seis eu tive um caso  com a... com a minha família... 40 

((Incompreensível)) daí a... (antes era) direto com a 41 
justiça, né? Daí::: só que pra mim... 42 

((incompreensível)) vim pra cá, né? conversar e ver 43 
o que é que tira de bom, né? ((incompreensível)) 44 

situação de violência ((incompreensível)).  45 

 ((risos)) 46 
Vanessa °Cafezinho ficou bom.° ((ao beber o café)) 47 

Vicente Enquanto tiver o cafezinho  eu tô... tô aí, né? E só 48 
isso.  49 

Ilma °((incompreensível))° 50 

Vicente Isso aí deixa pra próxima. ((risos)) 51 
Ilma ((risos)) 52 

Diogo Meu nome é Diogo, né?... eu... tô internado no 53 

Centro Terapêutico...((nome do Centro 54 
Terapêutico)), né? No ((nome do Centro 55 
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Terapêutico))há::: dois meses e uns dias por... 56 

problemas com::... cocaína, maconha, cigarro... 57 

bebida alcoólica... eu so:::u... do ((nome de bairro)), 58 
ali próximo ao ((nome de bairro))... e::: tenho vinte 59 

e um anos... é isso aí, é meu primeiro dia hoje aqui.  60 

Silvia Uhum. 61 
Roberto Seja bem-vindo. 62 

Silvia Bem-vindo. 63 
Diogo Obrigado. 64 

Robson Meu nome é Robson... sou da:: também do Centro 65 

Terapêutico ((nome do Centro Terapêutico)), 66 
((incompreensível)), e hoje aqui pra conhecer, pra 67 

aprender também... nunca participei... de... um local 68 

assim, do que vai ser tratado aqui... sou da ((nome 69 
de bairro))... natural de ((nome da cidade))... e::: 70 

também pra mim é interessante que eu também tive 71 
alguns problemas assim nessas áreas de... hoje vim 72 

pra aprender (junto). 73 

Caio Meu nome é Caio, também sou do ((nome do 74 
Centro Terapêutico)) é... minha primeira vez 75 

também no grupo e... também tive meus  problema 76 
de drogas e ((incompreensível))  77 

Silvia Uhum... 78 

Caio Então como é minha primeira vez eu até::... fico:: 79 
vou ficar meio fechado porque eu sou uma pessoa 80 

fechada... 81 

João Eu sou João dos Santos, tive um problema com a 82 
mulher  lá... nos desentendemo, né, e:::... tamo aí, 83 

né? ((risos)) 84 
Bernardo Sou Bernardo, moro na ((nome de bairro))... é... 85 

tenho vinte e seis anos já frequento o... o grupo há 86 

uns... (faz) um tempo... bom é... também tô aí por 87 
causa de é... violência familiar . 88 

Murilo Boa tarde, Murilo, vim do ((nome do Centro 89 
Terapêutico)), ((incompreensível)) com eles, 90 

problema com... crack, cocaína, tudo... acho que é a 91 

quarta, né? Terceira ou quarta, né?, se não me 92 
engano, terceira ou quarta vez... aqui... 93 

Silvia uhum... acho que é a [terceira.] 94 

Murilo [>acho que é<] terceira é:... 95 
Silvia Hum 96 
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Murilo E aprendendo um [pouquinho mais.] 97 

Silvia ((incompreensível)) legal. 98 

Ivan [Meu nome é ...] 99 
Ilma [Eu s...] opa ((risos)) 100 

 ((risos)) 101 

Ivan Sei lá eu. 102 
Ilma Vais querer ir na minha frente? pode ir. 103 

Ivan ((incompreensível)) 104 
Ilma Não, pode, pode:::... 105 

Ivan ((incompreensível)) 106 

Ilma É? Então tá ((risos))... meu nome é Ilma, eu sou 107 
psicóloga também, eu:: faço parto do grupo aqui 108 

desde o ano passado, com a Silvia, o Roberto e a 109 

Vanessa ... e eu também trabalho aqui no CREAS... 110 
no Paefi, com situações de violência em geral assim. 111 

Vicente Seja-bem::... 112 
 ((conversasisobrepostas)) 113 

Ilma Muito obrigada... ((risos)) 114 

Ivan Meu nome é Ivan... tô aqui por causa de discussão  115 
também ... de bagunça em casa... 116 

 ((risos)) 117 
Ivan Já é:::... eu tô quase acabando também, né? ((olha 118 

para Silvia)) 119 

Silvia Eu acho que sim... eu tenho que verificar... 120 
Ivan Eu já tô quase no finalzinho... mas aprendi bastante 121 

coisa... né? E quem... quem chegou hoje... o cara vai 122 

aprender bastante também... o que eu tenho pra 123 
dizer é entregar as coisa na mão de Deus... que Ele 124 

que vai julgar a gente e a força de vontade... não  125 
adianta cê falar, que eu vou lá porque:: o psicólogo 126 

vão me ajudar, porque >não vai ajudar bosta 127 

nenhuma<... se você não se esforçar e coisá cê não 128 
vai pra frente... meu nome é Ivan... falo até demais 129 

às vezes ((riso)) 130 
 ((risos)) 131 

Ivan e aquele ali é meu filho... ((aponta para seu filho, 132 

que está sentado ao seu lado)) 133 
Ilma Qual? 134 

Ivan Esse aqui ((aponta para seu filho, que está sentado 135 

ao seu lado)) 136 
Ilma [Ah: sério?] 137 
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Silvia [É mesmo?] ((riso)) Como é que é seu nome? 138 

Pietro Pietro. 139 

Silvia Pietro?  140 
Ilma Ah:: que legal. 141 

Ivan (Agrediu) ninguém ainda  ((risos)) (pra vir). 142 

Ilma Nem vai, né, Pietro? Não vai precisar. 143 
Ivan Só se for pra se defender. ((risos)) 144 

Anderson [Boa tarde.] 145 
Ilma [Tá bom.] 146 

Anderson Meu nome é Anderson... também já tô::: 147 

frequentando esse mês ((Incompreensível)) 148 
Silvia Uhum. 149 

Anderson E... tipo assim, né, também já tô no final... e::: quero 150 

dizer também que:: tipo, sou meio nervoso... 151 
((risos)) mas tipo eu já t... tenho... aprendido 152 

bastante coisa, tipo minhas atitudes, já tenho 153 
mudado também bastante  coisa e tipo também... eu 154 

vim parar aqui por causa que:::... também problema 155 

em casa,  com a família... e:: é isso. 156 
Vanessa Meu nome é Vanessa é... eu tô acompanhando o 157 

grupo desde o ano passado, mais ou menos um 158 
ano... eu tô fazendo uma pesquisa pela UFSC, né, na 159 

verdade, pra tentar entender, porque eu sou da área 160 

de linguagem... sou professora de:: português... e... 161 
eu tô tentando assim entender e também... tornar 162 

mais visível aquilo que... assim é dito, né... e como 163 

isso pode ajudar por exemplo a mu... na mudança 164 
das pessoas, né? Então muitas vezes os homens 165 

falam “ah... a gente... tem nosso lado da história... e 166 
tudo mais...” 167 

Ilma °Isso.° 168 

Vanessa Então essa pesquisa também é uma forma de trazer 169 
isso à tona e mostrar essa... essa forma de 170 

compreender as relações... a questão de violência e 171 
tudo mais, mas a partir do ponto de vista dos 172 

homens que tão envolvidos nessas... ou foram em 173 

algum momento envolvidos nessas situações... então 174 
é isso . 175 

Silvia Então, a gente traz pra cada encontro... um, um tema 176 

pra aquecer nossa... nossa conversa, nosso debate ... 177 
o tema de hoje que a gente planejou é educação e 178 
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gênero... pensando na questão de::: de como a 179 

sociedade é... constrói o mundo já diferenciado pro 180 

menino e pra menina... o quanto isso pode 181 
influenciar, o quanto isso é pode... pode também 182 

construir estereótipos que a gent:: pode:::... pensar 183 

se são necessários ou não... né? Hãm:::... a gente até 184 
não, não... conseguiu aqui algumas imagens, mas a 185 

gente se for é... olhar com mais atenção é:::... pra::... 186 
pra até nas mídias  e tal... páginas nas redes 187 

sociais... a gente vê assim a expectativa de um casal 188 

que vai ter um filho, né? E:::... o mundo todo já 189 
preparado pra aquela criança que nasce... o mundo 190 

azul, o mundo cor de rosa, né? É... com expectativas 191 

em relação a essa criança que vem... que já são 192 
multidirecionadas pro mundo feminino ou mundo 193 

masculino... nós temos um vídeo  aqui que a gente 194 
pegou bem curtinho... acho que são três minutos... 195 

a::: ele é uma comédia , mas... por trás de toda 196 

comédia tem algo pra gente pensar, né? Então a 197 
gente vai assistir... depois conversar um pouquinho 198 

fazer... a gente tem bastante coisa hoje, depois fazer 199 
uma... uma atividade pra... pra poder... conversar 200 

sobre. 201 

 ((Silvia tenta ligar o vídeo, mas o projetor não 202 
funciona.)) 203 

Silvia °Desligou, né?°... esperou demais e desligou ((se 204 

refere ao projetor)) °Testar aqui o som 205 
((incompreensível))°  206 

Vanessa °Hum?° 207 
Silvia °tá dando certo.° Acho que foi a:::... ((pausa longa – 208 

11 segundos)) o vídeo se chama “se os pais fossem 209 

cobrados como as mães”, é então, é uma inversão de 210 
papéis ali, na verdade, é::: bom, infelizmente é uma 211 

inversão que não precisaria ser, né?, [mas...] 212 
Vanessa [Uhum::..] 213 

Silvia Vamo assistir e depois a gente conversa. 214 

 ((Silvia liga o vídeo. Início em 00:46:30 e término 215 
em 00:50:01)) 216 

 [((conversas sobrepostas ))] 217 

Vicente [((incompreensível)) °sério, né?° 218 
((incompreensível))] 219 
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Ilma E aí o que acharam? 220 

Vicente (Deu) até um calorão aqui. ((rindo)) 221 

Silvia Então...  222 
Vanessa [um calorão?] ((rindo)) 223 

Ilma [Alguém] se identificou com alguma coisa? 224 

 ((risos)) 225 
Ilma Acho que o Vicente sim, né? Que ele tá 226 

((incompreensível)) [em alguns momentos, né?] 227 
Vicente [Muita (bobiçada), né?] 228 

Silvia [Que que cê achou, Vicente?] Do vídeo? 229 

Vicente Ah... eu achei o... totalmente::: diferente... o cara ali 230 
no... lugar da mulher ali... muitas vezes porque o 231 

homem na, na verdade, não nasceu com instinto  pra 232 

isso. 233 
Silvia Hum. 234 

Vicente Tipo o homem nasceu pra::: dedicação ao trabalho... 235 
manter a casa e:::... tendesse? ((rindo)) 236 

Anderson ((riso)) 237 

Vicente E... ser pai, tá, ali... sempre de olho nas criança tal 238 
assim, mas não... chega na situação  que o cara 239 

chegou ali... entendesse? Eu pra mim no meu, no 240 
meu, no meu ver... entendesse? Não tá certo. 241 

Ilma Cê se [sentiu...] 242 

Vicente [Mas...] 243 
Ilma incomodado então? 244 

Vicente Eu me senti incomodado  vendo...  245 

Ilma Vendo o homem ficar com toda a tarefa... 246 
Vicente Toda tarefa só pra ele... e a mulher tá onde, então?... 247 

pra que mulher então? Hãm? não precisava ter 248 
mulher então se fosse só pra ele . 249 

Ilma, Silvia e Vanessa ((risos)) 250 

Ilma °Muito bom...° ((rindo)) 251 
Vicente Ah se você, é assim ele tá fazendo... cuidando da 252 

criança va... varrendo a casa, fazendo isso, fazendo 253 
aquilo pra que mulher então? Entendesse ? Então 254 

ele podia de... adotar uma criança  ou ter uma 255 

mulher... ((incompreensível)) um filho por fora com 256 
outra mulher... sem se preocupar com mulher dentro 257 

de casa... talvez a mulher que for mulher, né, como 258 

(n)em todas, for mulher daí incomoda mais que um 259 
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filho , né? Então... então o que seria... pra ele com 260 

aquilo dentro de casa?... tendesse? Só isso que eu vi. 261 

Ilma Interessante isso, né? E:: será que a mulher não 262 
pensa a mesma coisa? 263 

Vicente Hãm? 264 

Ilma Será que a mulher não pensar exatamente a mesma 265 
coisa? 266 

Vicente Olha:::... s... >eu acho que não.< 267 
Ilma Hum. 268 

Vicente Acho que não porque::: a:: o homem quando ele... 269 

quando ele nasce  ele já nasce com... a... olhando 270 
pra... olhando pra uma pá, olhando pra enxada, né? 271 

E a mulher já... ó::: olha pra bonequinha, já olha 272 

prum... prum vestidinho, já olha prum... já brinca 273 
com mais coisa que tem dentro de casa. 274 

Vicente [E o homem já...] 275 
Vanessa [Isso é interessante] o que o Vicente tá [Colocando 276 

né? que...] 277 

Ilma [É isso...] porque é justamente  isso que a gente quer 278 
desconstruir aqui. 279 

Vicente [É... isso que...] 280 
Ilma [Ninguém nasce assim.] 281 

Vicente É... ninguém nasce assim porque  eu vejo assim... 282 

vamo dizer o de... o homem, desde criança ele fica 283 
olhando o quê? ... óh pai “tô indo pra roça, o pai tá 284 

levando uma enxada... guardando uma foice...” 285 

entendesse? O instinto dele é a cara do pai... 286 
Ilma Ele é educado pra fazer isso. 287 

Vicente [É:::] oi? 288 
Vanessa [Vamos pensar... é::] 289 

Ilma [Não é instinto.] Ele é educado pra fazer isso. 290 

Vicente Educado pra fazer isso, claro, mas eu não, mas ele 291 
já nasce com aquilo... quando pega a sua 292 

idadezinha, eu com sete anos de idade eu... o meu 293 
irmão me amarava um... cesto nas costa na... eu ia 294 

buscar milho morro abaixo... nós ia buscar milho... 295 

Anderson [Mas isso há 20 anos atrás, né?] 296 
Vicente [>Agora se:: o seguinte, agor... o seguinte] agora o 297 

seguinte<, se da minha idade colocasse a minha 298 

irmã lá no meio da roça... puxá milho lá da... nas 299 
costa pra ver se ela ia... por quê? Porque o... ela já 300 
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nasceu com o dom  de... ficar perto da mãe, olhar o 301 

que a mamãe faz dentro de casa, não o que que o pai 302 

faz fora... 303 
Ilma Será que é isso, gente? Vocês concordam? 304 

Anderson Não. 305 

Ilma Não?  306 
Anderson Eu não. 307 

Ilma O que o senhor acha, seu Ivan? 308 
Ivan Diversidade é ruim... que... 309 

Ilma Diversidade é ruim? 310 

Ivan <Isso>... que em lógico que nem ele falou ali... é 311 
lógico... que isso era cultural, né, cara? [O homem 312 

trabalhá::] 313 

Ilma [Cultural, né?] 314 
Ivan era cultural... 315 

Ilma Hãm:: 316 
Ivan Entende? 317 

Silvia Cultural não é biológico, né? 318 

Ivan [I::sso.] 319 
Silvia [Cultural] é algo que é construído [pela sociedade.] 320 

Ivan [I:::sso] aí... 321 
Ilma Ah:: legal. 322 

Ivan É cultural, né? É negócio de cultura... o homem lá o 323 

que levanta pra ir... carpir, fazer roça, lavar louç... 324 
lavar os animal, fazer isso, buscar... e a mulher, 325 

ficava em casa, ajudando a mãe a fazer comi:::da. 326 

Ilma Uhum. 327 
Ivan ((incompreensível)) é:: eu: vou dar um exemplo 328 

fácil pra você ter ideia... como que eu posso fazer... 329 
falar pro cês sem ser ch... sem ser... ogro do jeito de 330 

fala ... antigamente a mulher nascia, o homem 331 

nascia lá... o pai falava... “esse é macho”... tu vai 332 
fazer coisa de macho... tanto que meu pai não 333 

deixava nós lavar louça. 334 
Ilma Hum. 335 

Ivan Minhas irmãs podia, nós não, nós era com a lida, lá 336 

fora carpi... ajudando a limpar roda de feijão... 337 
carregar os caminhão, carregar isso, carregar 338 

aquilo... mas dentro de casa não levantava nem um 339 

pano. 340 
Ilma Uhum. 341 
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Ivan Nem pra bater... talvez... se a gente co... que nem 342 

ela falou ali “ah o pai...”, se antigamente... vamos 343 

supor antigamente, né? Eles pegassem nós e 344 
ensinassem pra nós o que nós aprendemo  aqui... em 345 

pouco tempo que eu tô aqui... o que meus... o meu 346 

piá tá aqui até de prova, ele vê eu lavar a louça, ele 347 
vê eu limpar a casa, ele vê eu fazer janta... 348 

Ilma Uhum. 349 
Ivan Entende? Então isso daí eu faço hoje, eu faço janta, 350 

eu limpo a casa, lavo roupa pra minha mulher, que 351 

ela tá trabalhando... 352 
Ilma Uhum 353 

Ivan Ponho roupa pra bater... ((incompreensível)) minha 354 

mulher tem que esquentar a barriga no tanque é... 355 
esquentar no fogão e esfriar no tanque ... pra mim 356 

era... era minha ideologia ... 357 
Ilma Uhum. 358 

Ivan eu tenho que trazer dinheiro pra dentro de casa... eu 359 

trazendo dinheiro pra dentro de casa... aquilo é o 360 
necessário... e a mulher... e a mulher o que que 361 

elas... o que que ela prefere? O cara dar 362 
aproximidade... certo? A mulher quer, ela quer 363 

aproximidade... cê quer ver uma coisa? Só um 364 

exemplo... ela ali... ((aponta para Silvia)) convida 365 
você, “vamo no banheiro?” As duas vão... e vão 366 

conversar ainda na porta do banheiro ... 367 

Silvia Uhum. 368 
Ivan Próximos... né? 369 

Ilma Hum. 370 
Ivan Entendeu o que que tô querendo falar? 371 

Ilma [Sim,] sim. 372 

Silvia [Sim] 373 
Vanessa [Sim.] 374 

Ivan Agora vai um homem aqui convida o outro pra ir no 375 
banheiro... ((encosta em Anderson que está sentado 376 

ao seu lado)) desculpe o:::... [perdão da palavra 377 

eu...] 378 
Anderson [Não, não...((incompreensível))] 379 

Ivan Não, des... desculpe no perdão da minha... da 380 

minha... do que tá sendo discutido (com o senhor), o 381 
cara:: “vamo no banheiro comigo”, “o que que é, 382 
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cara? tá me estranhando?”... entende? ... a mulher 383 

foi criada pra ter proximidade o homem não. Por 384 

que que o homem só tem um sapato um amarrom e 385 
outro preto? Um é pra jogar bola outro pra andar... 386 

mulher não, mulher é uma centopeia, ela vai lá e 387 

compra tudo... é::: cinquenta sapato daquele... é:: 388 
vinte sapato daquele... né? A mulher é... o que que 389 

acontece? Bonequinha, bonequinha ((gesticula 390 
mexer com as mãos em bonecas)), homem não... o 391 

homem tem um pião pra quê? Pra que que era o 392 

pião do homem antigamente? Era pra quebrar  o 393 
outro... é verdade ou não é? Cê tá 394 

((incompreensível)) cê tinha um carrinho ali... o 395 

carrinho tinha que bater pra quebrar o carrinho do 396 
outro... é verdade ou não é? O homem não é criado 397 

pra proximidade... ele é criado pra::: que nem, 398 
vamos supor, ele vai lá no banheiro dele... com a 399 

mulher... se ela mijá... se ela entrou no banheiro, ela 400 

não levanta e deixa a saia torta você vai lá e dá uma 401 
arrumadinha, °você agradece°... ((olhando para 402 

Ilma)) o homem não... o homem vou te contar como 403 
ele vai no banheiro... ele já chega no banheiro assim 404 

oh ((vira a cabeça para um lado e para outro, 405 

encenando viajar os lados)) 406 
Vanessa Hum. 407 

Ivan Aquele pedaço ali é sagrado...  408 

Vanessa Uhum. 409 
Ivan Ninguém encosta nele atrás ... entende? se tiver 410 

cinco cuba ele mede... leva vai med... ele vai mijar 411 
na última cuba. 412 

Ilma Hum. 413 

Ivan Vai ficar assim óh... ((vira a cabeça para um lado e 414 
para outro, encenando viajar os lados)) e mexe na 415 

calça de um homem dentro do banheiro... 416 
Anderson Êh.  417 

Ivan Vai ele acertar a minha calça lá pra ver... o pau 418 

comer. 419 
Participantes  ((risos)) 420 

Ivan Mas é verdade... o homem é criado assim... não é 421 

criado com... 422 
Silvia Então... 423 
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Ivan com proximidades. 424 

Silvia O que tu tais falando o tempo inteiro é isso, que há 425 

uma criação voltada pra isso, né? [então...] 426 
Ivan [Sim.] 427 

Silvia o menino que gosta de jogar pião ou de outro jogo 428 

de  violência, né?... ou, [ou ou...] 429 
Ivan [Não, não] 430 

Silvia de brincar de luta, ou de carrinho [é porque ele foi... 431 
] 432 

Ivan [Você me entendeu errado,] cê entendeu errado. 433 

Silvia Não, eu entendi bem, ele foi educado para agir 434 
daquela forma, ele foi criado pra pensar desse jeito, 435 

enquanto a mulher foi criada pra pensar diferente... 436 

tudo isso vem da educação... a educação não 437 
necessariamente é assim em todos os lugares... 438 

[existem culturas] 439 
Ivan [A proximidade.] 440 

Silvia Existem culturas que a mulher que sai pra caça... 441 

Ilma Uhum. 442 
Silvia e o homem cuida do... dos filho, então é uma coisa 443 

cultural que hoje é dessa forma nem sempre foi 444 
assim... e:::... e nem sempre vai ser assim... então 445 

a... esses estereótipos que, que se coloca do que o 446 

homem... é::: é capaz de fazer na educação dos 447 
filhos o que a mulher... né? que  algumas pessoas 448 

entendem como instinto, é capaz de fazer pelos 449 

filhos, todos estão relacionados com a educação que 450 
tiveram, com a cultura que tiveram, né, então se a 451 

cultura for diferente, a pessoa pode despertar outros 452 
interesses porque vocês re... relatam uma história 453 

hãm... hãm... já conheço um pouco da história, né, 454 

que cês contaram... de... uma vivência no interior... 455 
temos aqui outras pessoas que não, foram criadas 456 

mais no... na área urbana... as brincadeiras eram um 457 
pouco diferentes, os interesses, [os gostos...] 458 

Ivan [Mas não muda.] 459 

Silvia Muda um pouquinho conforme assim... filho de 460 
músico, por exemplo, ele vai ter mais contato com 461 

música de repente ele vai se ver ali com uma 462 

habilidade com música que o outro que nunca teve 463 
contato... pode ter habilidade também, mas nunca:: 464 
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desenvolver, porque não teve essa, esse estímulo, 465 

né? Então tudo que a gente é hoje... é uma 466 

construção de tudo que foi nos passado, de todas as 467 
experiências que a gente teve, né? E se a gente:: 468 

reforça o tempo todo que o menino, ele <deve> agir 469 

de tal forma e tal forma, dificilmente, né, ele::: ele 470 
vai descobrir outras formas de agir, ou então vai 471 

estar em conflito com outras formas porque ele 472 
vai... não vai se identificar [conforme as 473 

expectativas...] 474 

Ivan [Mas des...] desde a época da caverna  é assim... o 475 
homem já ia pegar a mulher já trazia pelo cabelo. 476 

Anderson ((riso)) 477 

Ivan Agora que culpa que nós temos nós? 478 
Anderson ((riso)) 479 

Ivan É verdade... pega os livro daí de, de, de história, 480 
[começou lá.] 481 

Ilma [É mas (não é bem assim)],né, seu Ivan ? 482 

Ivan Não, sim, não. 483 
Ilma Vamo pensar assim, né, então muita coisa já 484 

acontecia há muito tempo, [se a gente sempre usar 485 
essa desculpa ...] 486 

Ivan [Mas será que::...] 487 

Ilma [<Sempre foi assim>, né?] 488 
Ivan [Tá, será que na... lá na...] naquela época das 489 

caverna... tá... não tamo... não tamo... não tamo lá, 490 

mas vamos [supor...] 491 
Ilma [Uhum] 492 

Ivan aquela época das caverna... se nóis... aprendesse nos 493 
livro... o meu pai... o vô do meu vô... 494 

((incompreensível)) [lá.] 495 

Ilma [Sim,] sim. 496 
Ivan Se ele aprendesse que a mulher tinha que pegar no 497 

colo... você acha que nós não ia... não ia... trazer 498 
isso até a nossa geração ? 499 

Ilma Mas será que precisa trazer a mulher no colo? Por 500 

que que a mulher não pode andar com as pernas 501 
dela?  502 

Ivan Não, cê não, cê não entendeu  a:: a base do que eu 503 

tô, tô querendo falar. 504 
Vanessa [Você tá querendo dizer que o que acontece hoje...] 505 
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Ivan [<O TRATAMENTO DA MULHER>] 506 

Vanessa é deter[minado...] 507 

Ivan [I:::sso.] 508 
Vanessa em boa parte por aquilo que nós viven[ciamos no 509 

passado] 510 

Ivan [que nós vivemo no passado] 511 
Ilma [Sim.] 512 

Vanessa dos nossos [ancestrais.] 513 
Silvia [Mas você sabe]  514 

Ivan [Eu via meu pai tratar] minha mãe mal... 515 

Silvia [Você sabe que...] 516 
Ivan [Então pra mim...] 517 

Silvia [na Idade, na Idade::...] 518 

Ivan [era uma cultura.] 519 
Silvia Na idade média, Ivan... 520 

Ivan Hãm... 521 
Silvia Na idade média, a relação homossexual, homens 522 

com homens, era muito comum... [e inclusive...] 523 

Ilma [E aceitável.] 524 
Silvia quanto mais poderosos eram os homens... 525 

Ilma [Mais companheiros eles tinham.] 526 
Silvia [mais era a relação ho, ho:: homossexual] dele, por 527 

quê? É:: ele:: ele via, via a mulher de outra, de outra 528 

forma, então [a relação pra ele legítima era com 529 
homem.] 530 

Ivan [É que  teve parte da história que a mulher era 531 

imunda, né?] 532 
Silvia Então... 533 

Ilma E os homens se relacionavam com outros homens... 534 
homossexualismo era [((incompreensível)).] 535 

Ivan [É::: tinha mesmo, é parte da história...] 536 

Silvia Então, [a cultura vai mudando o tempo inteiro.] 537 
Ivan Eu lembro a parte da história que [a mulher era 538 

imunda.] 539 
Ilma [Mas tem várias partes da história.] 540 

Ivan É::: que mulher era imunda, quando menstruava era 541 

jogada pra fora da cidade... até acabar a::: sua 542 
regra... porque ela era considerada imunda... 543 

enquanto ela não... viesse e se limpa-se e viesse pra 544 

cidade... ela não era... não, não seria aceita dentro da 545 
cidade... entende ? 546 
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Ilma É... o que a gente tem que pensar é o que... é, é bem 547 

isso que a gente quer provocar aqui hoje assim a 548 

gente vai... até quando a gente vai perpetuar o 549 
mesmo que, a cara do Vicente ((olha para Vicente e 550 

ri)), o mesmo pensamento, as mesmas ideias... ou 551 

será que a gente tá perpetuando uma coisa que pra 552 
mim é muito conveniente... é muito bom ficar nessa 553 

posição, mas e o outro? [(o outro sofre, tá satisfeito 554 
com essa) ((incompreensível))]? 555 

Silvia [A gente é ser pensante, né], a gente não é 556 

[instinto...] 557 
Ilma [Exato.] 558 

Silvia A gente é racional,  a gente pensa. Então todas as 559 

nossas ações a gente... pode refletir  e hã::: decidir a 560 
partir do que a gente considera certo ou [errado...] 561 

Ilma [Isso.] 562 
Silvia então eu posso ter vivido uma cultura toda me 563 

direcionando pra um:: pra uma questão que hoje eu 564 

“não, isso não é muito justo.” 565 
Ivan Tá mas [não é isso, não é isso  que atrai conflito?] 566 

Silvia [A escravidão , por exemplo,]  567 
Ilma [Mas traz conflito, por isso que tem conflito hoje. 568 

((rindo))] 569 

Silvia [A escravidão era algo muito...] A escravidão era 570 
algo considerada normal, hoje em dia vocês 571 

aceitariam ver... a pessoa sendo escrava? 572 

Ivan Não. 573 
Silvia É... [eu ia dizer...] 574 

Murilo [°Lógico que não.°] 575 
Silvia [Então é uma a evolução...] 576 

Ivan [(nisso a gente tá evoluindo)], tá evoluindo. 577 

Silvia É possível a gente evoluir no pensamento, né?  578 
Ivan É... como assim evoluir no pensamento? 579 

Silvia Se, você considera que a escravidão é algo que não 580 
é aceitável, sendo que não faz nem muito tempo, 581 

aquilo lá era uma prática...  582 

Ilma °Comum.° 583 
Silvia >°que muita pessoa°< considerava comum... então 584 

hoje você avalia “não” então  assim, você tem 585 

capacidade de avaliar várias coisas que aconteceram 586 
no passado que você não quer perpetuar... 587 
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Ivan Sim, mas por isso que eu falo... eu o, avaliava o 588 

quê? Que.. como, que nem esse aqui óh ((aponta 589 

para o filho))... ele lava a louça, quando ele tá em 590 
casa, ele lava a louça, ele ajuda a limpar a casa... 591 

mas se fosse na cultura do meu pai, ele não ia nem 592 

colocar a mão nas coisa ... 593 
Silvia Hum. 594 

Ilma Hum. 595 
Ivan Certo ? 596 

Silvia Aí você vem rompendo  com isso. 597 

Ilma [É... evolução.] 598 
Ivan [Entende?] Então alguma ((incompreensível)) a 599 

mulher ((incompreensível)) eu, eu can... ele tá aí ele 600 

pode falar, eu cansei de falar pra minha mulher “vai 601 
por o piá pra lavar a louça? Tá louca?”, falava pra 602 

ela... aí não... comecei a pensar daí:: >não só daqui  603 
do grupo<, de outras coisas também me ajudou e 604 

começou a pensar... ((incompreensível)) “não, pera 605 

aí, por que não?”... “Por que que não pode lavar 606 
louça?”, “ah, por q...”, “(o pai) vai lava::r louça, ia 607 

limpa::r a casa”, ele, ele já tá, ele já tá criando... 608 
 ((Alberto entra na sala, atrasado)) 609 

Silvia °Boa tarde°. ((para Alberto)) 610 

Alberto Boa tarde. 611 
Vanessa [Boa tarde.] 612 

Murilo [Boa tarde.] 613 

Ivan Ele já tá criando no meio desse sistema, entendeu? 614 
Silvia Uhum. 615 

Ivan Ele já tô criando nesses sistema... de ajudar  em 616 
casa. 617 

Silvia Vamo pra atividade então é::: a gente... propõe aqui 618 

fazer um::... vai faltar pranchetas, né? ((olha para 619 
Ilma))... fazer uma atividade, talvez o Ivan já tenha 620 

feito porque... a gente::: termina um, um ciclo e 621 
recomeça e é... tu teve um:: período de ausências, 622 

né? então acaba que você acaba repetindo temas, 623 

mas acho que não tem problema, cada momento é 624 
muito diferente... de::: pra repensar o que, o que até 625 

a gente já fez... a:: a ideia é vocês, com o papel que 626 

a gente vai distribuir, pensarem numa brincadeira 627 
que era comum pra vocês na:: na infância... tá? Pode 628 
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fazer um desenho... não precisa ser artista não... 629 

qualquer desenho... 630 

 ((Silvia e Ilma distribuem pranchetas com folhas em 631 
branco e lápis de cor)) 632 

Ivan [Bolinha de gude.] 633 

Silvia [Que consiga expressar...] 634 
Ivan Bicicleta. 635 

Silvia Uma brincadeira. 636 
Ivan Matar passarinho. ((risos)) 637 

João Ave Maria. ((rindo)) 638 

Silvia E as folhas não tão aqui... 639 
Ivan Ah:: é, era a brincadeira que nós tinha, matar  640 

passarinho. 641 

Silvia Tem que passar... 642 
Vanessa A lista? Tá aqui. 643 

Ilma Só... só ((incompreensível)) 644 
Silvia Vou passando a lista de presença pra não esquecer. 645 

Ivan Não vai deixar passar. ((Para Pietro)) 646 

Silvia Vamo::... 647 
Ivan Capricha aí. ((para Pietro)) 648 

 ((os participantes estão pensando e desenhando. 649 
Silvia passa de um em um verificando se têm lápis e 650 

folha, se têm alguma dúvida.)) 651 

Vanessa ((incompreensível)) 652 
Silvia Tu que sabe... 653 

Vanessa Não sei, ele vai fazer? ((se referindo a Roberto)) 654 

Murilo Oh, Silvia. 655 
Ilma Pegar uma folha e uma caneta ali pra gente fazer a 656 

atividade. 657 
Roberto Eu precisava... precisa de um... [negócio pra eles 658 

apoiar.] 659 

Murilo [((incompreensível))uma... uma questão ali que eu 660 
vi de...]  661 

Silvia [°Não tem mais, só se a gente pegar::: revista, né?°] 662 
((para Roberto)) 663 

Murilo [Primeira vez que eu... que eu adentrei numa sala de 664 

aula...] Primeira vez que eu... que eu adentrei numa 665 
sala de aula... foram com alunos de... cinco e seis 666 

anos e... pra mim foi... maravilhoso, tranquilo... 667 

coisa mais gostosa do mundo trabalhar com cinco e 668 
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seis anos... mas:: a maior dificuldade foi aceitação 669 

dos pais, principalmente das mães... 670 

Vanessa De ter um homem... 671 
Murilo De ter um homem trabalhando com criança numa 672 

escola que só tinha professoras, só tinha eu e o 673 

zelador que eram os únicos homens da escola... 674 
aquilo foi um (bairrismo) da parte dela , “mas 675 

como?” Né? “Pode ter um homem trabalhando na 676 
parte pedagógica com alguma criança?” 677 

Vanessa Isso é bem interessante, né, por que se pensar... é... 678 

nas funções, nesses papéis determinados, né? Será 679 
que essa determinação ela é:: benéfica pra tudo 680 

mundo? Será que ela é boa? Será que não impede 681 

muitas vezes das mulheres fazerem coisas que são 682 
ditas que é de homem, mas fariam muito bem 683 

aquilo, e de homens fazer... fazerem coisas que são 684 
ditas que são de mulheres e que fariam muito bem 685 

aquilo? [Sem problema algum...] 686 

Murilo [E porque hoje, por exemplo, ali...] oitenta por cento 687 
da hotelaria ... [a área de camareiras tá sendo 688 

praticada por homens...] 689 
Ilma [((incompreensível))] 690 

Vanessa Uhum. 691 

Murilo E tá tendo mais evolução na limpeza, na 692 
[organização...] 693 

Vanessa [Aham], do que quando era mulher... 694 

Murilo na questão da assiduidade de, de,de... e tudo mais. 695 
Vanessa Uhum. É... então assim, a gente vê... nem precisa ter 696 

argumento de ah “tem que mudar tem que...” a 697 
gente percebe nas nossas, nossas práticas diárias, né, 698 

essas diferenças que não é pra ser assim, né?... não 699 

precisa ser assim. 700 
 ((silêncio – 5 segundos)) 701 

Silvia Então... desenho de infância, >quer dizer<,  uma 702 
brincadeira de infância. 703 

Ilma (tem mais folha?) 704 

 ((os participantes estão trabalhando nos desenhos)) 705 
Roberto Faltou aqui? ((incompreensível)) 706 

Homem Faltou. 707 

Alberto Como eu faço aqui? Onde tem caneta? 708 
Silvia Aqui óh... pode pegar pra ti.  709 
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Vanessa Tem mais folha? 710 

Roberto Tem. 711 

Silvia Quem precisar troca a caneta tem aqui tá? 712 
Roberto Eu vou...  713 

Silvia ((incompreensível)) 714 

Roberto Não, vou sair, mas antes quero falar contigo. 715 
 ((Roberto e Silvia saem da sala)) 716 

Ivan Oh, psiu... tem como apagar aqui?  717 
Anderson Acho que não... aí tem que fazer outro. 718 

Ilma Eu vou ((incompreensível)) mas pode ser... 719 

((incompreensível)) 720 
 ((silêncio – 110 segundos)) 721 

 ((Roberto e Silvia voltam para a sala)) 722 

 ((silêncio – 13 segundos)) 723 
Vanessa Tem que ser uma só? ...  724 

Ilma Ah... eu fiz duas.  725 
Vanessa Eu fiz três ((riso)) 726 

Ilma Foi três? Ah... eu fiz duas. As que eu mais brincava. 727 

Vanessa É... eu também... (ver) nossa veia artística  728 
Silvia ((risos)) 729 

Ilma °Faz tanto tempo que eu não desenhava° 730 
((incompreensível)). 731 

 ((Vicente entrega desenho para Silvia)) 732 

Silvia Não, pode  ficar, depois... °pode fic...° 733 
 ((silêncio – 3 segundos)) 734 

Ivan °Pronto.° 735 

Silvia Acho que mais... mais dois minutinhos, então? 736 
Ivan °O meu tá mais torto do que...° 737 

Ilma ((incompreensível)) 738 
 ((silêncio – 15 segundos)) 739 

Vicente Só que hoje é totalmente diferente dos brinquedo 740 

que... que tem hoje e desde antigamente, né? 741 
Ilma É... também. 742 

Vicente Só que:: antigamente eu com:: sete ano de idade, 743 
meu primo me ensinou a fazer um brinquedo... o 744 

primeiro brinquedo que eu brinquei na minha vida... 745 

Ivan Meu primeiro brinquedo (foi feito) de lata. 746 
Caio O meu era uma enxada . 747 

Ivan Nós pegava la::ta de:::... não, isso depois a enxada... 748 

enxada é... serviço... o brinquedo que nós tamo 749 
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falando era lata com... amarrava no arame assim pra 750 

ficar ((incompreensível))... 751 

Silvia Mas vamos primeiro terminar ((riso)) senão a gente 752 
já::: [adianta...] 753 

Ilma [É:: já tá] se adiantando, né, seu Ivan((riso)) 754 

Ivan Não, é meu brinquedo, tá aqui óh...((mostra o 755 
desenho que fez)) 756 

Ilma Esse aí que era o de lata? 757 
Ivan Não ((incompreensível)) de madeira. 758 

Silvia Acho que deu, né? 759 

 ((conversas sobrepostas)) 760 
Roberto ((incompreensível)), Bom trabalho pra vocês. 761 

Diogo Valeu, até a próxima. 762 

Vicente E não falta, né? ((para Roberto)) 763 
Ivan É... ((risos)) 764 

 ((Roberto sai da sala)) 765 
Vicente ((incompreensível)) Chegou uma época aí que:: 766 

Roberto levou um gancho . 767 

Vanessa Levou um gancho? 768 
Vicente ((incompreensível)) faltou um dia, daí:: nós demo 769 

uma advertência pra ele((incompreensível)) no 770 
grupo. 771 

Ilma Aqui? 772 

Vicente É:: não, nós ((incompreensível)) 773 
Ilma Ah::: ((risos)) antigamente. 774 

Vicente Eu gosto... assim, né, ((incompreensível)) aquele 775 

tempo  nós se divertia ((risos)) 776 
Silvia Então... é::: quem quiser falar um pouquinho da sua 777 

brincadeira, até pra que a gente consiga ser um 778 
pouco dinâmico aqui: e poder: dar espaço pra todos 779 

assim óh, dois minutinhos de fala, tá, vai ser igual 780 

aqueles::  programas:: de debate:: [político] assim... 781 
Vicente [política.] 782 

Ilma [É:::] 783 
Silvia [por que senão a gente se empolga...] 784 

Vicente [((incompreensível))] 785 

Vanessa [Uhum.] 786 
Silvia e o colega de repente queria falar e não conseguiu 787 

então... vamos... cuidar um pouco disso... ninguém é 788 

obrigado a falar tá? 789 
Vicente [Vou marcar no relógio aqui. ((rindo))] 790 
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Silvia [Aqui é um grupo::] é um grupo bem democrático, 791 

então, quem quiser falar sua brincadeira, por favor. 792 

 ((barulho de cadeiras. Os participantes se ajeitam 793 
nas cadeiras)) 794 

Vicente Começar ali pelo:::... 795 

Vanessa Vicente? 796 
Anderson Seu Vicente?  797 

Silvia É? [Pode ser.] 798 
Anderson [Pode ser?] 799 

Ilma Quer falar, Vicente? 800 

Vanessa ((incompreensível)) 801 
Vicente [É:: é o que eu tava falando] quando  eu tinha sete 802 

ano de idade eu... eu não tinha nada pra brincar... eu 803 

não tinha um carrinho, não tinha nada, não tinha  804 
uma:: bicicleta, não tinha um::: uma bola, não tinha 805 

um:::((incompreensível)) brincar... aí esse meu 806 
primo chegou e me disse pra mim  “tu não tem 807 

carinho nenhum?”, eu disse “não tenho”, ele disse 808 

“vamo lá eu vou que eu vou te ensinar a fazer um 809 
carrinho”, entendeu? Ele foi lá e cortou um pedaço 810 

de (bananeira), ele cortou e fez um... 811 
((incompreensível)) certinho... ele disse “tá aqui 812 

óh”, ele fez o:: carrinho da ban... bananeira pra 813 

mim... daí eu quase que eu fiquei “meu Deus do 814 
céu”, daí ele:: furou a bananeira e... fincou duas 815 

rodinha dentro da própria banana e dois sarrafinho 816 

e::: um rolinho, ((incompreensível)), feito de:: 817 
quatro rodinha pra mim e colocou o cordãozinho... 818 

oh, aquilo pra mim era um “meu Deus do céu”, eu 819 
era feliz, de ganhar um brinquedo daquele... 820 

tendesse? E depois aquilo ali a primeira brincadeira 821 

porque eu não... tinha, não existia outra coisa pra 822 
mim... que hoje, hoje é um esporte pescar e caçar, 823 

hoje é um esporte, é  uma:: atividade um:: um lazer 824 
pra pra muitas certas pessoas... 825 

Silvia Hum. 826 

Vicente Eu pra mim era uma brincadeira se o::: meu tio, 827 
chegava assim pra mim, ou meu pai mandasse assim 828 

pra mim “oh, filho, vamo pes... vamo pescar?” pra 829 

mim era brincadeira, a mais saudável que tinha, por 830 
isso que eu:: até hoje eu:: eu:: adoro ir pescar, né? E 831 
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caçar, tendesse? Era brincadeira, depois veio a:: 832 

depois veio a pipa, né? quando vim pra ((nome da 833 

cidade))com dez anos de idade, já pra dez, doze 834 
anos, já comecei a brincar com a pipa que aqui já 835 

existia, lá não existia, né? E depois eu só passei a  836 

jogar, jogar bola... então foi até meus doze ano, 837 
treze ano foi a única brincadeira que eu conseguia 838 

adquirir e brincar, né? 839 
Ilma Jogar bola é futebol? 840 

Vicente S... Hãm? 841 

Ilma É futebol? Jogar bola? 842 
Vicente É, era futebol. 843 

Ilma E era com meninos que o senhor brincava?  844 

Vicente Com meninos, [com menin...] 845 
Ilma [Essas] brincadeiras todas? 846 

Vicente Tudo sob controle com os meninos ... com menina 847 
eu não, não tinha... ((incompreensível)) não existia 848 

esse tipo de brincadeira de menina... hoje menina já 849 

tão, já são mais envolvida com... com pipa também, 850 
né? 851 

Ilma Uhum. 852 
Vicente Até inclusive nós roubava pipa lá em oitenta e... 853 

oitenta e... sete, oitenta e oito... a gente fazia... nós 854 

fazia campeonato de pipa, né?... subia o morro lá e 855 
soltava... tinha que soltar... quem conseguisse soltar 856 

mais... mais a linha e::: e: conseguisse ver a pipa... 857 

mais alto ganhava um ((incompreensível)) prêmio 858 
no final... fazia esse campeonato.  859 

Ilma Uhum. 860 
Vicente Então deu um minuto e noventa e nove, então pra 861 

mim chega. ((riso)) 862 

Vanessa Ai, tava cronometrando? ((risos )) 863 
 ((risos)) 864 

Vicente Eu sou doido então... que posso fazer? 865 
((incompreensível)) ((rindo)) 866 

Ilma Mais alguém quer falar? 867 

Diogo Vamos seguir a fila... assim... a minha família vem 868 
de::: jogador de bola, né? então... meu primeiro 869 

presente foi uma bola de futebol, né? 870 

Ilma Uhum. 871 
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Diogo E... mas eu sempre gostei de praticar muitos 872 

esportes eu... não dava valor a brinquedos... e sim, 873 

como ele citou, o ensinamento ali com a família 874 
dele, mas a minha família me ensinou que... eu 875 

devia ajudar em todos os setores ... 876 

Ilma Uhum. 877 
Diogo Como... eu ajudava a minha vó a escolher feijão... a 878 

lavar a louça... a limpar a casa enquanto o meus 879 
irmãos tinham regalia porque eles eram mais 880 

novos... né? e como eu era mais velho eu... sofri 881 

mais que eles  hoje com... como hoje eles têm tudo, 882 
mas quem sofreu fui eu... mas eu não reclamo por 883 

isso, né? Mas assim... os meus brinquedos de 884 

antigamente era... tiroteio , né? 885 
 ((riso)) 886 

Diogo no meio do mato... é... pique esconde... né? Isso... 887 
era com todo mundo , geral, mulheres e homem... 888 

que eram primas e primos, né? Irmã... irmão... e:: a 889 

partir da minha adolescência o meu... o:: continuei 890 
isso até a adolescência, futebol, né? Como eu levo 891 

até hoje futebol muito a sério... mas o meu segundo 892 
brinquedo foi um skate... né? e::: (só isso). 893 

Robson Bom, brincadeira... de pequeno era... era polícia e 894 

ladrão ... era o que nós tinha lá, eu sou do sítio 895 
também, né?   896 

Ilma Uhum. 897 

Robson Ah... então, minha família... mas assim algo que eu: 898 
comecei a crescer... assim que eu comecei a crescer 899 

e:: aprender a brincar... foi::: o que eu trouxe pra 900 
mim que era minha brincadeira, por quê? porque 901 

minha família toda sabe que sítio... desde pequeno 902 

eu via meu pai... família... eles tinham arma dentro 903 
da... do sítio... então eles tinham costume caçar 904 

igual o mano  falou e a minha mãe por ela ter sido 905 
policial então... a conversa que eu escutava... aquilo 906 

foi... então a minha brincadeira preferida era essa 907 

aqui... ((gesticula uma arma com as mãos)) então as 908 
vezes eles compravam um carrinho e:: pra mim não, 909 

pra mim era aquilo que a minha mãe fez... que eu 910 

achava, e aquilo que eu via eu acho que o... meu pai 911 
ali aplicando a s... a pegar uma espingarda, iam 912 
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caçar e eu tava junto... aquilo tudo... entrou dentro e 913 

mexeu comigo... aquilo eu... era a minha brincadeira 914 

preferida...  915 
Ilma Uhum. 916 

Robson Então é isso aí. 917 

Caio Bom, eu também venho... sou... minha família era... 918 
do interior, né? Então... nossa cultura::: era rio, era 919 

pesca... nadava nos rio... quando eu completei doze, 920 
treze anos aí sim eu comecei a praticar futebol, 921 

outras atividades, mas... no contexto era mais a 922 

pesca ((incompreensível)), com os amigos meus. 923 
João Eu também me criei no interior, né, e... gostava de 924 

bola, né? aí naquela época, pra conseguir uma bola 925 

é difícil, né? fazia aquelas  bola... fazia de meia... 926 
um sapato... enchia de pano lá dentro e fazia... as 927 

bola que nós jogava, e também brincar de se 928 
esconder... assim de noite, nós gostava de brincar 929 

também... mas tudo junto , que nem tu diz, piazada, 930 

menino, tudo...  931 
Silvia Uhum. 932 

João Nós ficava até meia noite brincando, né? É isso aí 933 
((riso)) 934 

Bernardo Bom... como... a galera sabe a região norte de 935 

((nome da cidade)) tem bastante morro e::: 936 
coincidente... perto da minha casa bastante pasto... a 937 

gente:: quando arranjava um fundo de armário pra 938 

descer os... morros... tá ligado tinha que fazer um... 939 
como é que é? ((riso)) é:: esqueci o nome é:::... 940 

Vicente Folha de::: 941 
Ivan Folha de [bananeira.] 942 

Bernardo [((incompreensível)).] Claro... pegava aquela folha 943 

do... fundo do armário, dobrava um 944 
((incompreensível))assim, entre outros, né? 945 

((incompreensível)) passava uma vela embaixo... 946 
Ilma Ficava bem liso... só meninos ou meninas também? 947 

Bernardo Não, meninas também. 948 

Ilma Meninas também? 949 
Bernardo Sim::. 950 

Murilo Bom, o meu eu separei dois momentos aqui 951 

rapidinho, né... como deixou meu avô Mateus “uma 952 
vez Flamengo, sempre Flamengo, né?” então no 953 
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futebol também, né, sempre na veia... eu brincava 954 

de... de árvore... 955 

Ilma Uhum. 956 
Murilo E isso de... ali pelos meus quatro até os onze anos 957 

porque depois de, da minha comunidade onde era 958 

((nome de bairro)), ((nome de bairro)) e ((nome de 959 
bairro)), não tinha esse problema... e ali com os 960 

meus onze anos então... eu conheci... né? A famosa 961 
amiga maconha... e aí eu separei outro momento 962 

que aqui é uma, uma igreja onde era o tráfico 963 

pesado da ((nome de bairro))... e a gente tava 964 
envolvido... e aí começou a questão do, do namoro e 965 

as meninas e... a minha infância quebrou... ali meus 966 

sete, oito anos ali que daí adentrei... então assim, o 967 
que eu tenho mais lembrança mesmo é até os... sete, 968 

oito anos, °aí depois começou a... tráfico de drogas, 969 
né?... ((incompreensível)) de entorpecente°... 970 

Ilma Foi [uma infância bem curta.] 971 

Murilo [(Foi uma luta)] hoje... hãm? 972 
Ilma Foi uma infância bem curta. 973 

Murilo [É... mas..] De trauma assim, mas cê vai carregando 974 
e vai trabalhando... apesar do tempo, então a minha 975 

maior infância hoje é com os meus dois filho... 976 

Ilma Uhum. 977 
Murilo Hoje é o que eu tenho... só isso. 978 

 ((Ilma ajeitou a postura para falar, mas foi 979 

interrompida por Ivan)) 980 
Ivan O meu que eu separei aqui... 981 

((incompreensível))[((risos))] 982 
 [((risos))] 983 

 [((conversas sobrepostas))] 984 

Vicente  [(passou é?) ((rindo))] 985 
Ivan Mas você é a professora, o que que cê quer falar? É 986 

pra nós falar. ((rindo)) 987 
Ilma Professora? Sou? Então tá. ((rindo)) 988 

Ivan cê não tinha que tá falando... 989 

 ((risos)) 990 
Ivan Cê é paga pra ouvir, não pra ficar falando. ((rindo)) 991 

 ((risos)) 992 

Ilma É que psicólogo não é gente, né, seu Ivan? ((rindo)) 993 
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Ivan Não, não, não, é paga só pra ouvir, pra falar não. 994 

((rindo)) 995 

Ilma Ah:: então tá. 996 
 ((risos)) 997 

Ivan Me desculpe, [pode falar.] 998 

Ilma [Não, não...] pode falar, vai. ((rindo)) 999 
Ivan Eu desenhei aqui óh... da, da, da... fiz um carrinho 1000 

aqui porque meus... meu pai, meu pai, meus tio, 1001 
meus avô, são tudo motorista de caminhão... e foi 1002 

minha crença... e foi minha... minha juventude foi 1003 

dentro de negócio de caminhão , trabalhar na roça, 1004 
carregar... alface, feijão, essas coisa... que a gente 1005 

mesmo produzia e tinha caminhão pra isso... e eu 1006 

virei... se tornei um motorista de caminhão... e fui 1007 
indo, fui indo... e me aposentei no volante e tô 1008 

aposentado hoje... e:: minha lembrança foi... 1009 
caminhão... e até hoje tenho... minha brincadeira no 1010 

caminhãozinho de madeira que meu vô... nós fazia, 1011 

né? 1012 
Ilma Uhum. 1013 

Ivan Nós (tivemo) a chácara e outro, né?... mas eu tinha o 1014 
caminhãozinho... essa era a minha:: coisa. 1015 

Alberto Eu nem vou falar muito porque o... a minha 1016 

influência foi... é... brincar de tudo um pouco, mas 1017 
foi trabalho  mesmo... e::: hoje eu já falei demais ali 1018 

fora... eu tô::: estressado ((risos)) 1019 

 ((risos)) 1020 
Ilma [Esperar passar então, a tua:::... ((rindo))] 1021 

Alberto [((incompreensível)) passar depois eu::...] 1022 
Ivan Vai lá, Pietro... como é que é a tua... dificuldade... 1023 

era pra ver qual, qual brinquedo ia brincar... 1024 

((rindo)) 1025 
Ilma Quer que a gente peça pro teu pai sair ou...? 1026 

((rindo)) 1027 
 ((risos)) 1028 

Vicente Hoje ele vai ((incompreensível)) do pai dele ali 1029 

((risos)) 1030 
 ((risos)) 1031 

Ivan Vai, menino. 1032 

Pietro Ah::: jogava bola, todo dia, o dia inteiro...  1033 
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Ilma Cê brincava só com meninos ou com meninas 1034 

também? 1035 

Pietro Com meninas  também. 1036 
Ilma Uhum. 1037 

Silvia [°ok, é isso.°] 1038 

Ilma [Anderson] quer falar? 1039 
Anderson A minha infância foi... 1040 

Ilma Tá fazendo a ((incompreensível))dele. 1041 
Anderson Jogar aquele taco com as minhas irmã... [nós 1042 

brincava de taco...] 1043 

Vanessa [Verdade, eu também ((incompreensível))] 1044 
Anderson Com meus primos, daí... quando juntava com a 1045 

galerinha do bairro lá, nós pegava carona no trem... 1046 

por escalar o trem, lá nos vagão... 1047 
Silvia Onde que era? 1048 

Anderson É::: ((nome do estado)), ((nome da cidade)). 1049 
Silvia Ah::  1050 

Anderson Pescava e::: empinava pipa também... 1051 

Ilma Uhum. 1052 
Anderson Passava cerol na pipa... cortava a pipa dos outros 1053 

((risos)) 1054 
Ilma Passava cerol? 1055 

Anderson Fabricava em casa na verdade ((risos)) 1056 

Ilma No::ssa. ((risos)) 1057 
Vanessa Vivia com a mão toda machucada de certo. 1058 

Ilma ((incompreensível)). 1059 

Anderson Não, pior que não... eu tinha prática, né?... linha um 1060 
esticava... e o outro passava ((riso)) 1061 

Ilma Ãi... 1062 
Ivan Cara maluco ((incompreensível)). 1063 

Anderson Então era isso. 1064 

Ivan Coitado... né? 1065 
Ilma Quer falar, Vanessa? 1066 

Vanessa Ah... então, eu coloquei várias coisas... eles foram 1067 
falando eu fui lembrando, eu também jogava taco, 1068 

adorava assim, a gente fechava a rua ((riso)) na 1069 

frente de casa... era um problema quando passava 1070 
carro, né, daí as crianças tavam tudo na rua... 1071 

atentando...  1072 

Silvia Hum. 1073 
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Vanessa Eu coloquei aqui... é... andar no muro e, e a gente 1074 

subia muito em árvore eu e os meus primos, a gente 1075 

competia assim né... pra ver quem conseguia ir até 1076 
mais alto na árvore... e::: outra coisa que a gente 1077 

fazia que eu morava próximo da ((nome de uma 1078 

empresa local de energia elétrica)) então tinha uns... 1079 
uns rolos assim daqueles fios... aí sobrava aquele 1080 

suporte uns quantos parecia rodas assim é:: a gente 1081 
fazia carrinho com aquilo e competia assim corrida, 1082 

né, então era menino, menina... meus primos todos, 1083 

então...  1084 
Ilma Uhum. 1085 

Vanessa ficávamos todos com a minha vó  então era muito, 1086 

muito, era muito neto assim uns sete... a oito netos 1087 
assim, né? Ela cuidava de todo mundo e a gente::: 1088 

aprontava bastante... então ess... eram essas 1089 
brincadeiras, aí mais pra frente quando eu comecei a 1090 

ir pra escola... eu só queria brincar de escolinha e 1091 

era uma tragédia queria que todo mundo fosse 1092 
aluno... não queria deixar ninguém ser professor 1093 

((risos)) e... eram essas, são essas assim que eu me 1094 
lembro... lembrei de outros que cês falaram, mas os 1095 

que eu anotei foram essas... 1096 

Ilma Então assim... quando eu me propus a fazer até eu 1097 
queria... porque assim como são todos homens eu 1098 

queria mostrar como é que é uma... a infância de 1099 

uma mulher... 1100 
Vicente Hum ((incompreensível)) 1101 

Ilma Pra vocês entender como é que é isso, mas acabou 1102 
que quase todo mundo brincava com meninas 1103 

também ... acho que com exceção do Vicente todo 1104 

mundo brincava juntos... com todos os tipos de 1105 
brincadeira... e assim a:: minha infância que a 1106 

gente... eu sempre brincava como outras crianças... 1107 
meninos e meninas... aí eu desenhei ((risos)) uma... 1108 

amarelinha porque a gente jogava com meninos e 1109 

meninas... e... uma quadra de vôlei porque a gente 1110 
fazia uma quadra na rua... era uma rua sem saída 1111 

então a gente fazia a quadra e brincava só que todas 1112 

as brincadeiras que vocês falaram eu também 1113 
fazia... todas... pipa, pescar, é... brincar no rio, tomar 1114 
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banho no rio, todas com rapazes e meninas... 1115 

sempre... nunca era uma coisa só... a gente não tinha 1116 

essas brincadeiras de boneca  porque a gente não 1117 
ganhava isso na época, eu pelo menos, né... nem eu 1118 

nem minha irmã... e a gente não tinha brinquedo 1119 

pronto... não tinha internet pra jogar... não tinha 1120 
jogo, não tinha nada disso então a gente tinha que 1121 

inventar as brincadeiras, as brincadeiras eram 1122 
sempre em grupo... sempre com grupos mistos... 1123 

junto... e a gente brincava de igual pra igual... era 1124 

tudo... tudo igual... a gente soltava pipa, brincava de 1125 
correr, brincava de pegar, subia muito em árvore, 1126 

taco foi uma... ((riso)) uma febre... a gente fechava a 1127 

rua pra brincar de taco... é:: mata soldado, não sei se 1128 
alguém conhece, tem gente que chamada de 1129 

queimada... 1130 
Ivan °Não conheço.° 1131 

Ilma A gente jogava muito mata soldado com os times 1132 

mistos... então assim, o que me chamou atenção é 1133 
isso assim... são brincadeiras que... é... todo... todos 1134 

que voc... vocês falaram vocês brincavam com 1135 
meninas também... que podem ser consideradas 1136 

brin... brincadeiras exclusivas de rapazes, mas essas 1137 

meninas estavam junto... e naquele momento, 1138 
naquela infância, naquele período da nossa da nossa 1139 

vida, a gente brincava de igual pra igual ... era a 1140 

mesma coisa, não tinha essa diferenciação... 1141 
Ivan Não... mas a minha vó gritava “vem pra dentro, [tá 1142 

no meio dos piá.”]((imitando voz feminina)) 1143 
Vanessa [É... eu lembro assim... na verdad...] 1144 

Ivan “só uma mulher no meio dos piá...” 1145 

Vanessa [É::: na verdade eu ouvia] isso também assim... é... 1146 
quando... 1147 

Ilma [Eu nunca ouvi isso] 1148 
Vanessa [Tava demais assim...] 1149 

Ivan [Eu ouvia.] ((rindo)) 1150 

Vanessa [a brincadeira,] a forma de organizar as coisas era 1151 
assim “não... vocês vêm pra cá, vão brincar de outra 1152 

coisa... vão brincar de boneca, deixa eles lá...” [e:::] 1153 

Ivan [É:...] “deixa os piá pra lá e vem pra cá.” 1154 
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Vanessa É, “deixa eles pra lá e vêm pra cá”, porque daí era a 1155 

forma de ela controlar também a bagunça e 1156 

[controlar...] 1157 
Silvia [Sim::] 1158 

Vanessa Então tinha essa, [essa questão.] 1159 

Ilma [Mas eu nunca  ouvi isso, jamais.] 1160 
Silvia Isso da, da brincadeira... 1161 

Ilma [Não...] 1162 
Ivan [((incompreensível))] 1163 

Silvia Brincadeira é algo muito sério, né? 1164 

Vanessa Aham. 1165 
Silvia Que a brincadeira ajuda a gente a entender o 1166 

mundo... é brincando que a ge... aprende muito 1167 

coisa sobre o mundo. 1168 
Ilma I::sso. 1169 

Silvia Agora essas brincadeiras de menino com meninas 1170 
é::: é:: que é bem importante também pra 1171 

compreender tudo, né? 1172 

Ilma Uhum. 1173 
Silvia Como é que é essa relação... muitas vezes até a 1174 

escola faze... fazia muito isso... tava todo mundo 1175 
junto, mas era meninos contra as meninas... 1176 

Vanessa Uhum. 1177 

Silvia Né? Já se incentivava uma competição ali... 1178 
Ilma Isso. 1179 

Silvia Né? 1180 

Ivan “Menina pega os piá” ((risos)) 1181 
Silvia [Então... é...] 1182 

 [((risos))] 1183 
Ivan [Aí era bão::: ((rindo))] 1184 

Silvia [É que os meninos aprendiam] a não gostar das 1185 

meninas, as meninas [aprendiam...] 1186 
Ilma [I:::sso] 1187 

Silvia a não gostar dos meninos... e:::... [Fechando grupos 1188 
assim...ç 1189 

Ilma [<Exatamente>.] 1190 

Ivan Ah::: casamento atrás da porta] vai dizê que  cês não 1191 
gostava também? 1192 

 ((risos)) 1193 

Silvia É... não me lembro disso ((rindo)) 1194 
Ivan Ah::: ((rindo)) deu um apagão? ((risos)) 1195 
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Silvia Não, não... ((rindo)) 1196 

 ((risos)) 1197 

Ilma Ah:: eu brincava, sim. 1198 
Ivan Brincou de casamento atrás da porta, não? 1199 

Ilma Ih::: muitas vezes. ((rindo)) [brinquei de todas que 1200 

vocês falaram.] 1201 
Silvia [°Aquela de passar?°] ((para Vanessa)) 1202 

Vanessa °Não, não, que eu me lembre acho... escolhia 1203 
aleatoriamente alguém, [daí tinha que dar um 1204 

beijo... coisa assim...°] 1205 

Ivan [É::: passar anel, salada mista...] 1206 
Murilo passar anel, é:: aquele o:: o Ivan... a... virava [o jogo 1207 

da verdade...] 1208 

Silvia [É:: então...] essas brincadeiras na verdade é::: tem 1209 
algo... tem algo de, de sério assim porque ajuda... 1210 

ajuda... 1211 
Ivan É. 1212 

Silvia a compreender o mundo, né? 1213 

Ivan ((incompreensível)) nessa época cê  não...? 1214 
Silvia Não, eu brincava sim... de várias dessas brincadeiras 1215 

que vocês relataram, eu, eu também.. eu só não fiz o 1216 
desenho, ficou mais na... observação... é... mas 1217 

assim é... a brincadeira, inclusive assim... crianças 1218 

que manifestam comportamento às vezes 1219 
agressivo... junto com... com coleguinhas na escola 1220 

e tal, tão tentando entender uma agressividade que 1221 

elas presenciaram... então a brincadeira ajuda a 1222 
gente a entender o mundo, né? e tudo que a gente é 1223 

hoje é:: a somatória de tudo isso que a gente 1224 
aprendeu desda... lá da, da brincadeira e:::... que 1225 

legal  que a gente pode nessa brincadeira não... é... 1226 

não separar o que é brincadeira de menino ou de 1227 
menina... né? pa... eu vejo que vocês todos tiveram 1228 

uma vida muito... uma infância muito externa... 1229 
muito pra fora de casa, né? incentivando a questão 1230 

da pesca, da caça, né, no teu caso ((olha para 1231 

Vicente))... ou do futebol ou da, da da brincadeira 1232 
na rua mesmo, incentivando a questão da 1233 

sociabilidade, né, de tá é:::... conhecendo... 1234 

conhecendo as pessoas na, na, fora de... do âmbito 1235 
familiar... o que hoje é um pouco mais limitado m... 1236 
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embora... a gente tenha acesso (a) muitas pessoas, 1237 

mas é mais via... via internet e tal, né? A gente não 1238 

sabe o que que vai ser disso daqui pra frente ((riso)) 1239 
pode ser que seja muito positivo ou não, a gente não 1240 

sabe o resultado... [mas a...] 1241 

Ivan [Esse a..], esse aqui já é casado já, com dezessete 1242 
ano, já... 1243 

Silvia É mesmo? 1244 
Pietro Eu já. ((riso)) 1245 

Ivan Dezessete não... me desculpe feito no sábado, 1246 

dezoito... ((risos)) já é casado. 1247 
Silvia Legal. 1248 

Ivan Mas que nem eu falei pra ele, eu com dezessete já 1249 

era pai, agora que casou com dezoito 1250 
((incompreensível )). 1251 

Silvia Uhum. 1252 
Ivan ((incompreensível)) 1253 

Silvia E::: e::: a::: a gente cuidar  também assim quando a 1254 

gente tá... na responsabilidade da educação de uma 1255 
criança é:::... de não limitar ela, né? Deixar ela 1256 

explorar o mundo mesmo, a cri... a menina só pode 1257 
brincar de casinha ou de boneca porque ela vai ser 1258 

mãe, porque ela vai ser dona de casa, não... vai... ela 1259 

vai ser... o que ela quiser o, o... menino também... 1260 
ele pode explorar todo... todas as brincadeiras 1261 

possíveis a gente não direcionar tanto, né? É:::... até 1262 

com os brinquedos que a gente dá... ou com a roupa 1263 
que a gente... né, compra pra criança a gente acaba 1264 

direcionando muito o mundo dela...  1265 
Ivan É... isso é. 1266 

Ilma Isso. 1267 

Silvia Ela pode tá:: aberta a explorar todos os... 1268 
Robson É... eu vejo assim é... a gente tem que:: eu tenho 1269 

dois filho... aquilo que eu falei eu fui criado de uma 1270 
maneira, né, como tá sendo colocado aqui... a:: por 1271 

isso que eu disse assim a geração... a cada setenta 1272 

anos ela... tá (ha)vendo a mudança... cada... a cada 1273 
nascimento... aquela... aquela piá... aquela... aquele  1274 

ser que nasceu ele tem a possibilidade de fazer 1275 

diferente daquilo que o pai [dele... ] 1276 
Ilma [Exatamente.] 1277 
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Robson Então, é:::... então o que o meu pai... fazia... com a 1278 

minha mãe... eu já não fiz... a não ser claro, essas... 1279 

essas coisa que >entrou< na minha vida... mas assim 1280 
com::: a:... né, algumas coisas assim que o meu 1281 

pai... a... fez... deixou de fazer... com a minha mãe... 1282 

e agora vêm os meus filhos, o meu pai não me 1283 
explicou, o meu pai nunca sentou comigo, a minha 1284 

mãe... conversar a respeito de mulher... como era 1285 
um casamento , como se preparar prum casamento... 1286 

né?  1287 

Silvia Uhum. 1288 
Robson Eu... então cresci assim óh... aprendi com a vida... 1289 

a... meu pai nunca sentou “como é que a gente 1290 

tratava a mulher”... como é que “óh filho... se tu 1291 
causar isso, tem lei pra isso, tem lei pra aquilo, 1292 

tem...” então fui crescendo assim, né? 1293 
Ilma Uhum. 1294 

Robson Então hoje “oh, meus filho, eu aprendi o seguinte...” 1295 

que você tem que... ensinar... 1296 
Ilma Uhum. 1297 

Robson Né? Ensinar... mostrar pra eles, explicar o que é 1298 
certo... 1299 

Silvia Uhum. 1300 

Robson Aí:: ele vai decidir, ele tem que decidir o que é certo 1301 
o que é errado pra [ele...] 1302 

Silvia [Sim.] 1303 

Robson Então jamais vou poder me meter... eu algumas 1304 
coisa, área da minha vida que eu... que eu (peguei) a 1305 

ouvir foi de tanto meu pai, minha mãe persisti uma 1306 
coisa “não pode aquilo, não pode isso, não faz isso, 1307 

não faz...” acabei fazendo o pior. 1308 

Silvia Uhum. 1309 
Robson Em algumas áreas... então assim hoje realmente eu 1310 

vejo que:: os meus filhos se eu tô... como é que eu 1311 
to lidando com eles? Explican::do, como é que um 1312 

homem tem que ser... o que ele fazer... vamos supor 1313 

que ele tenha uma namorada, o que acontecer com a 1314 
relação... quais são o dano que ele pode... ter pela 1315 

frente... 1316 

Silvia Uhum. 1317 
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Robson Né? O que que é a lei hoje, onde a lei  entra na vida 1318 

de um homem, de uma mulher... são várias coisa... 1319 

então essas coisa eu tô explicando pra ele... mas vai 1320 
cabe a ele agora decidi... o que::: eu acho assim que 1321 

algo... é algo assim que não vai ter tanta::: tanto erro 1322 

assim na vida dele eu ficar empurrando muita 1323 
coisa... “não faz aquilo, não seja assim...” que vai 1324 

pegar uma maturidade... e realmente é o mundo que 1325 
ensina a gente... 1326 

Silvia ((incompreensível)) 1327 

Robson Né? A... hoje tem muitas coisa aí que tão no ar 1328 
que:::... a: minha vida amanhã vai ser a partir da 1329 

decisão que eu tomar hoje, eu vou ser o amanhã que 1330 

eu... que eu quero... que eu sou hoje então... também 1331 
é complicado, né ? 1332 

Silvia Uhum... 1333 
Robson Então, mas é eu vejo que hoje o mundo... nossa 1334 

geração, ela tem que começar realmente, tem 1335 

algumas aceitações ela tem que entrar... dentro com 1336 
a família hoje... tanto seja o homem ou a mulher, 1337 

tem que haver ali um conjunto... entre os dois pra 1338 
que haja... até melhora nos próximos... a próxima 1339 

geração que vem, né? e assim vai indo, né? 1340 

Silvia Uhum. 1341 
Robson A evolução... porque realmente não dá pra viver na 1342 

idade de antigamente. 1343 

Silvia Uhum. 1344 
Robson Né? Antigamente:::... como eu falei, se meu pai... 1345 

brigasse com a minha mãe como eu tive situação no 1346 
meu casamento que eu... cabamos... teve problema, 1347 

hoje tem problema... tá na justiça... e mas... naquela 1348 

época o meu pai e minha mãe também tiveram... 1349 
mas naquela época a lei já não... é:::... se uma 1350 

mulher... se o homem encostasse numa mulher... era 1351 
difí::cil, né, alguém... hoje já não... hoje já mudou, 1352 

se o homem encosta em uma mulher... tem um 1353 

preço alto e:: tudo isso é pra somar, realmente isso é 1354 
válido... tem que ser assim, né ? 1355 

Anderson [Passou no jornal , hoje...] 1356 

Robson [É::...] tudo é pra evolução que a gente... aquela 1357 
época, como se a gente, igual ele falou aquela época 1358 
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da pedra... mas realmente s... éramos irracionais 1359 

porque o homem ele, ele nasceu com a 1360 

inteligência... mas não com toda a sabedoria... 1361 
Ilma Uhum. 1362 

Robson Sabedoria ela vem com o tempo, inteligência nós 1363 

temos, Deus deixou a inteligência com nós... 1364 
Ilma °Isso.° 1365 

Robson Né? Mas a sabedoria ela va::i em geração e geração 1366 
e vai evoluindo... né? E essa geração que tá vindo 1367 

agora... 1368 

Ivan Hã. 1369 
Robson Vai seguir mais avançada... já tão desde pequeno 1370 

hoj... se botar... com nóis aqui hoje uma criança de 1371 

s... sete ano, oito anos aí tá estudando, ela... meu 1372 
Deus, ela... 1373 

Silvia Uhum. 1374 
Robson Ela desossa isso aqui como fosse...  1375 

Silvia Hum. 1376 

Robson Né? Esse assunto, esse tema... 1377 
Silvia Sim, sim. 1378 

Robson É isso aí. 1379 
Ivan Mas eu acho que eles deveria começa nos 1380 

colé::gio... 1381 

Ilma Sim:: 1382 
Ivan Em ca:::sa... 1383 

Ilma Com certeza. 1384 

Ivan A mudança. Nós mudar, nós, pegar os nossos filho... 1385 
ensinar os nossos filho... que eles têm que ajudar a 1386 

mãe dele ... igualdade que nem eu falei tem que ser 1387 
igualdade... mas a gente tenta pregar em casa a 1388 

igualdade, mas por aí sai a desigualdade. Nasceu o 1389 

teu filho, quanto tempo cê fica em casa com teu 1390 
filho? Quanto tempo ficou? 1391 

Robson Ah... hoje eu sou separado. 1392 
Ivan Não, mas quanto tempo ficou quando ele nasceu? 1393 

Robson Ah... quando ele nasceu eu trabalhava numa área 1394 

que eu ficava muito tempo fora... né, então era 1395 
pouco tempo... 1396 

Ivan Uhum... tá, então vamos, vamos:: supor, vamos 1397 

mais perto aqui... óh, vamos pela lógica, nasceu o 1398 
filho da gente a gente fica cinco... 1399 
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Ilma Hum. 1400 

Ivan Eu fico cinco dias, vamos supor, né? 1401 

Ilma [Pela lei, né?] 1402 
Ivan [Minha mulher] ficou seis. 1403 

Ilma [meses.] 1404 

Vanessa [Meses.] 1405 
Ivan Éh::. 1406 

Vanessa Meses, né? 1407 
Ivan Uhum. [Daí::: você pega...] 1408 

Vanessa [Mas isso é também] é uma reivindicação que deve 1409 

[existir... ] 1410 
Robson [Sim.] 1411 

Vanessa por parte [dos homens, né?] 1412 

Ivan [Sim:::], mas aí [cê pe::ga...] 1413 
Vanessa  [Na verdade, os homens] têm que reclamar [“não, 1414 

eu tenho meu direito de ficar com meu filho”.] 1415 
Ivan [não, não, mas aí você pe::ga...] 1416 

Ilma ((incompreensível)) quadro da mulher também... a 1417 

mulher não quer ficar seis meses em casa... 1418 
Ivan [É,°não, não.°] 1419 

Ilma [Cuidado do bebê...] 1420 
Silvia Tem países que eles decidem quem vai ficar... pode 1421 

ser o homem [pode ser a mulher.] 1422 

Ilma [Eles dividem.] 1423 
Ivan Não, não... 1424 

Silvia [Se eles querem dividir.] 1425 

Robson Por isso que é importante os dois, a partir do 1426 
momento que [você, né?] 1427 

Ilma [Exatamente] 1428 
Robson Você::: [aceita ter um filho... o casal...] 1429 

Ilma Não é [((incompreensível))] 1430 

Robson Hum? 1431 
Vanessa Não, não eu tô:: te cortei ali... [tu tava falando...] 1432 

Ilma Importante é a gente::: sempre lembrar não é o 1433 
ajudar... “eu ajudo ela a lavar a louça”, “eu ajudo a 1434 

lavar roupa”, não... é o dividir... porque a louça 1435 

também é sua, a roupa também é sua, você [também 1436 
come, você mora...] 1437 

Robson [porque enquanto eu sou é solteiro...] 1438 

Ivan Tá, mas [querem::: querem:::...] 1439 
Bernardo [Um que ajuda o outro, né?] 1440 



883 

 

Ilma [i::sso, ((incompreensível)) a dividir tarefas.] 1441 

Ivan Já que querem:: querem caminhos iguais, então 1442 

vamos fazer caminhos iguais. 1443 
Ilma [I::sso.] 1444 

Ivan [Vamo,] vamo, vamo botar tudo igual, “Ah, porque 1445 

Maria porque o cara me deu um murro aqui, seu 1446 
delegado, que não sei o quê, n... sei o quê...” ((imita 1447 

uma voz feminina falando e chorando)), “A pena é 1448 
pros dois” ((imita uma voz masculina, do 1449 

delegado))... se os dois se atracaram na pancada, 1450 

não vou falar que a mulher, “Ah, porque a mulher é 1451 
mais frágil... que homem.”, não. O homem deu um 1452 

murro na mulher? A mulher deu um murro no 1453 

homem? OS DOIS pagam igual... não querem 1454 
diferença igual? Pronto. ...agora a mulher chega lá, 1455 

põe as (mãozona) nos olhos, às vezes não aconteceu 1456 
nada, eu juro por Deus, às vezes não aconteceu 1457 

nada, posso estar errado disso que eu tô falando... 1458 

Vanessa Hum. 1459 
Ivan ((incompreensível)) a mulher chega com mãozona 1460 

lá no delegado “Ai, levei um tapa na orelha, que não 1461 
sei o quê, não sei o quê...” ((imita voz feminina)), o 1462 

delegado vai lá sem preparação, sem nada, tuft o 1463 

cara na cadeia... não tô falando que não é pra pôr o 1464 
cara na cadeia, escute, não tô faland... não tô 1465 

apoiando ninguém... bateu na mulher, tem que se 1466 

foder, tem que pagar pelo que fez, certo? Agora a 1467 
mulher chega “((imita choro))”, tuft, levou. O 1468 

homem... se ele chegar lá na deleg... dizer “oh, levei 1469 
um tapa da mulher”, o delegado  dá risada da cara 1470 

dele... isso se não meter o pé no rabo dele e mandar 1471 

ele embora da delegacia. 1472 
Ilma E é isso que tá errado. [Isso que tá errado.] 1473 

Ivan [É verdade ou não é?] 1474 
Ilma [Isso tá err...] 1475 

Ivan [É verdade ou não?]... “ah, ela te bateu? Então a 1476 

mesma lei que tem pra você tem pra ela, e vamo lá 1477 
buscar ela”, pronto, “Ela te bateu?”, “Bateu.” 1478 

“Então vamo lá no IML, vamo fazer o corpo de 1479 

delito, tá marcado a unha?”, “Tá.”, então chega lá 1480 
na casinha ((bate palmas)), “A senhora acompanha 1481 
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até a delegacia.” Nã::o, tipo o homem chega lá 1482 

((gesticula, batendo uma mão na outra)), dão no pé 1483 

do ouvido, solta o pé no rabo do cara, abre a viatura 1484 
e BÃM ((encena a polícia jogando o homem dentro 1485 

da viatura)), na frente de todo mundo... ninguém tá 1486 

dentro da tua casa pra ver o que que tá acontecendo 1487 
... 1488 

Silvia É pra isso que existe esse grupo também pra, 1489 
substituir [esse tipo de ação...] 1490 

Ivan [Ah, então... i::sso, [isso (que eu falo)] 1491 

Ilma [É isso mesmo.] 1492 
Ivan Muito delegado despreparado, eu falo... já falo 1493 

assim... quando o delegado é despreparado... 1494 

promotor mais ainda... tá? Além de ter um delegado 1495 
despreparado tem um promotor despreparado... e 1496 

tem a mulher que... não tô falando todas, não tô 1497 
generalizando, não tô... marcando nenhuma dessas 1498 

mulher... e nem tô falando da minha, eu tô falando... 1499 

que tem... pessoa... que sa::be... tem gente aqui que 1500 
sa::be ... que existe isso... às vezes a mulher, às 1501 

vezes o cara... que nem no meu caso ... eu tô 1502 
pagando pelo meu erro... tenho certeza... eu errei... 1503 

meu filho tá ali, ele sabe... eu errei... eu meti o pé na 1504 

porta... quebrei a porta, empurrei ela pra dentro, 1505 
joguei ela sentada no sofá... mas assim óh... nada de 1506 

marcar e nada de bater... lá na delegacia já disseram 1507 

“existe a agressão verbal e existe a agressão... 1508 
Ilma A psicológica, a física, a verbal, [patrimonial...] 1509 

Ivan [E aí foi iss...] 1510 
Ilma Tem várias. 1511 

Ivan Eu sei lá qual que deu... eu sei, sei que quebrei a 1512 

porta, (fui) lá pra dentro, empurrei ela sentada no 1513 
sofá, aí ela ficou sentada... foi um trauma pro meu 1514 

filho, que ele era pequeno na época, ele tinha 1515 
quinze, acho que dezesseis ano na época... foi um 1516 

trauma pra ele? foi... fiz errado, não deveria ter 1517 

feito, pedi desculpa pra ela, pra eles também já... fiz 1518 
errado... mas eu fui pintado na delegacia que nem 1519 

um monstro ... tendeu? Hãm? a própria delegada na 1520 

época... “meu Deus...” Porra, pra cê ter ideia um 1521 
promotor chamou eu de elefante... É sério. Pra você 1522 
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ver o despreparo do cara... o cara pode estudar o 1523 

cara pode fazer o que for, eu tô falando nessa área 1524 

que a gente tá tendo agora, de <violência 1525 
doméstica>... entende? Tem que por gente 1526 

preparada pra lidar com isso... uma psicóloga 1527 

(alguma coisa) que na hora de chegar a mulher lá 1528 
na, da, da queixa, a psicóloga °“não, (senta aqui), 1529 

mas será que foi tudo isso mesmo?°”, “°Será que 1530 
aconteceu isso mesmo?”° Tem mulher que chega, 1531 

jura de pé junto que levou uma tapeada do marido e 1532 

não levou... e às vezes o marido paga por coisa que 1533 
não fez... 1534 

Robson [É::... na verdade...] 1535 

Silvia [Pra cada situação assim] tem outras dez... [onde a 1536 
mulher sofreu a violência, né?] 1537 

Ilma [Que são de verdade.] 1538 
Robson [Sim.] 1539 

Ivan [Não], mas é isso... [>NÃO TÔ FALANDO QUE 1540 

NÃO ACONTECE.<] 1541 
 [((conversas sobrepostas))] 1542 

Silvia [É que assim...] a lei não trabalha com a exceção 1543 
assim... é... em todas as... em todos os casos você 1544 

pode usar de má-fé... todos, né, o consumidor pode 1545 

fazer... qualquer situação você pode usar de má-fé... 1546 
se uma lei existiu infelizmente porque era melhor 1547 

senão precisasse existir é porque veio uma demanda 1548 

pra [isso...]  1549 
Ilma [Exato.] 1550 

Silvia então o número de mulheres assassinadas, pelo fato 1551 
ser mulher, pelo próprio companheiro, por violência 1552 

doméstica é::: exorbitante, [é muito alto...] 1553 

Ilma [É absurdo, né?] 1554 
Silvia por isso que existiu uma lei, se não teria existido a 1555 

lei... 1556 
Ivan [e pro homem?] 1557 

Silvia [então pra cada homem] pra... [pra cada...] 1558 

Ivan [>MAS VOCÊS NÃO QUEREM TUDO 1559 
IGUAL?<] 1560 

Silvia [Mas...] 1561 

Ilma [Ela] vai explicar agora, seu Ivan, óh lá. 1562 
Anderson ((riso)) 1563 
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Silvia Pra cada situação onde a mulher agiu de má-fé com 1564 

certeza existe pelo menos outras dez ou muito mais, 1565 

onde a mulher foi vítima de violência podia, poderia 1566 
até... chegar a óbito é::: o direito do homem... quem 1567 

tem que lutar pelos seus direitos é a própria, a 1568 

própria sociedade, a mulher lutou pelo direito da... 1569 
Ilma [Da lei Maria da Penha] 1570 

Silvia [Da lei Maria da Penha]... os homens  esperam que 1571 
as mulheres lutem pelos direitos deles... na verdade 1572 

há que se haver uma, uma busca aí pela própria 1573 

questão do homem que muitas vezes o machismo 1574 
impede isso, né, “sou super herói, nada acontece... 1575 

eu não vou na delegacia prestar queixa... eu fui... eu 1576 

sofri uma violência eu não vou por vergonha...”, a 1577 
mulher também deixa de ir por vergonha, porque ela 1578 

também é mal tratada... mas o homem tem que ir 1579 
buscar o seu direito... o homem não pode esperar 1580 

que os outros façam por ele, tem que buscar o 1581 

direito dele... é::: esse espaço  é justamente pra 1582 
poder... abrir pra que os homens possam manifestar, 1583 

e em substituição a uma medida punitiva, que 1584 
seria... uma prisã::o ou... qualquer outra medida 1585 

mais punitiva, então aqui é um espaço realmente pra 1586 

que a gente possa construir, refletir e tal... é algo 1587 
conquistado também para os homens, a gente pensa 1588 

tanto nas mulheres quanto nos homens quando a 1589 

gente constrói esses grupos de gênero... porque hã, o 1590 
objetivo não é punir ninguém, o objetivo é que o, a 1591 

agressão, a, a, o conflito entre os dois... se 1592 
amenize... que os dois possam... [a gente tem grupo 1593 

pras mulheres também.] 1594 

Ivan [sim, eu não tô, eu não tô falando...] 1595 
Alberto [É::: Posso falar?] 1596 

Silvia Uhum. 1597 
Alberto É:: vou fugir um pouquinho do contexto do, do , 1598 

do... do assunto, mas é abrangente também... eu, eu 1599 

tive o::: o mesmo problema que, que todos aqui 1600 
tiveram eu também tive e... por isso que eu digo 1601 

assim, as leis, a partir do momento que ela... foi 1602 

decretada ela, ela tem que ser cumprida, é uma lei... 1603 
só que... por trás disso tudo a::: como:: o senhor 1604 
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colocou existem pessoas tão despreparada tão... 1605 

desqualificada que chega a::: a enojar muitas 1606 

vezes... é:::... aconteceu um problema aqui, quando 1607 
foi meu último encontro que eu fiz aqui::: tu tava na 1608 

época? ((olhando para Silvia)) 1609 

Silvia É::: eu não me lembro quando, mas eu lembro que 1610 
você passou::... 1611 

Alberto Mas foi ano passado. 1612 
Silvia Dois mil e dezesseis? 1613 

Alberto Dois mil e dezesseis, bem no comecinho... o meu 1614 

problema tava encerrado. Aí o que que aconteceu? 1615 
Fui votar nessas eleição que passou, meu título tava 1616 

cancelado ... pensei “não, é um, é:: só um voto, pra 1617 

mim não vai fazer diferença, vai fazer diferença 1618 
pra:: pra ninguém”. Passou, beleza... consegui um 1619 

emprego que... eu necessitava de ter meu:: título de 1620 
eleitor... é::: em dia... fui lá, não consegui 1621 

porque:::... aí me deram o prazo até hoje... eu vim 1622 

aqui, não, vim no dia oito... peguei documentação, 1623 
juntei, levei pro fórum, hoje eu, eu vi tanto dentro 1624 

daquele fórum lá que eu cheguei... eu só não falei 1625 
com a juíza porque ela não tava lá, mas eu... não 1626 

quis saber de polícia, não quis saber de ninguém, 1627 

porque assim óh, se existe uma lei ela deve ser 1628 
cumprida, eu cumpri com o meu compromisso 1629 

aqui... aí as pessoas... “É... você tá passando porque 1630 

você merece, você fez lá atrás”. Eu fiz, mas eu 1631 
paguei pô... desculpa a minha expressão... 1632 

Silvia Uhum. 1633 
Alberto Aí o que que acontece? Perdi meu emprego, tá?... 1634 

por causa dessa porcaria de lei, que::: eu tenho essa 1635 

panela, o que aconteceu comigo a panela tá 1636 
guardada até hoje lá em casa... é porque que tudo 1637 

começou a acontecer... por uma pessoa 1638 
despreparada por não ter  s... é, é, é um... um apoio, 1639 

uma construção de família... por isso que hoje eu 1640 

educo meu filho dum:: dum modo bem diferente... 1641 
pelo que aconteceu comigo e minha esposa, por 1642 

exemplo, ela tem vinte e seis anos eu tenho aqui 1643 

meu amigo que me conhece, sabe até comentei 1644 
sobre [o diploma...] 1645 
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João [Sim... sim.] 1646 

Alberto que peguei o diploma de bom marido, [certo?] 1647 

João [Até ((incompreensível))lá.] 1648 
Alberto Então assim óh... muito pelo contrário, peguei 1649 

nada... que aquilo não vale nada... pelo menos pra 1650 

mim não::: não valeu... aí uma pessoa que teve uma 1651 
criação turbulenta, uma família que não soube 1652 

educar, vem ter uma relação a dois, não consegue 1653 
ter... é::: me agrediu... automaticamente eu:: eu virei 1654 

e fui me defender... por ser uma pessoa... por ser 1655 

mulher, ser [frágil...] 1656 
Vicente [Hum...] 1657 

Alberto o que que aconteceu? Maria da Penha.  1658 

João °É.° 1659 
Alberto Hoje, hoje ela chorou, ela tá al... todo dia ali, o dia 1660 

todo comigo... tá ali me aguardando, chorou “é, se 1661 
não tivesse acontecido, hoje óh, ((apelido de 1662 

Alberto)), você podia tá empregado”, porque hoje 1663 

você sabe, pra ganhar mil e quinhentos reais por 1664 
mês tá cheio, mas pra ganhar um pouquinho mais tá 1665 

difícil, quando tu tem oportunidade de ir lá e ganhar 1666 
algo algo mais, que tu levar o sustento... dá o 1667 

conforto melhor pra tua família, acontece esse tipo 1668 

de coisa... eu tô tão indignado que... é::: gente, pelo 1669 
amor de Deus, por isso que eu digo pra vocês assim 1670 

óh, se um dia a mulher de vocês falar “a” pra vocês, 1671 

nem lembre do “b”, pega e sai fora... deixe falando 1672 
sozinha... é a melhor coisa que cê faz “ah, porque é 1673 

machismo” <não existe nada de machismo>... não 1674 
quer::: sofrer, não quer que tua família  pague 1675 

depois, óh todo esse tempo, hoje tá refletindo na 1676 

minha família, eu tenho família, tenho meus 1677 
compromissos, eu vim aqui e fiz, não fiz o que tinha 1678 

que fazer? Isso como eu tô aqui agora [já pra 1679 
adiantar...] 1680 

Silvia [É:: foi uma exceção, né?] que foi [uma:::...] 1681 

Alberto [É...] foi uma exceção, por isso que eu digo pra 1682 
vocês, tomem cuidado... porque isso aqui pode não 1683 

resolver o problema [de vocês .] 1684 

Robson É... eu penso assim óh... o senhor tem razão, mas eu 1685 
vejo assim ó, hoje com a cabeça, depois de ter 1686 
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passado tudo que eu falei... mas:: hoje assim óh eu 1687 

posso ter... como posso me expressar aqui? ... a lei é 1688 

falha? É falha... mas por isso hoje, hoje, hoje eu tô 1689 
tomando cuidado com meus atos... porque:: um erro 1690 

não justifica o outro ... hoje é isso que tô 1691 

aprendendo... entã::o em tudo para e... e quando 1692 
cê::: o que que tá dando mais... o que que a Lei hoje, 1693 

a:: (que) funciona ? Realmente, é a Maria da 1694 
Penha... o casal, hoje é:: Maria da Penha, pensão, 1695 

são coisa... então... é isso que eu preciso... então a 1696 

minha vida não vai parar, eu tô separado hoje, mas 1697 
sei daqui:: um tempo eu vou ter outra esposa, eu 1698 

vou ter... então eu preciso aprender nesses erros, eu 1699 

preciso... sabe? Em algumas coisa que eu errei eu 1700 
preciso... e assim, toma ati... atitudes diferentes... 1701 

não é porque ela fez aquilo, porque deixou de 1702 
fazer... que eu vou tomar aquela... que eu também... 1703 

eu tive um problema... hoje eu tenho outra cabeça ... 1704 

hoje eu entendo que pô, quem tá do meu lado eu 1705 
preciso cuidar da minha esposa, prec... ela tem que 1706 

fazer parte da minha vida... né? E hoje a lei... que a 1707 
gente vê que vai ficar mais complicado ainda... né? 1708 

E essa lei da... hoje, agora, de uns anos pra cá que 1709 

eu vim entender que ela é válida... porque:: eu tenho 1710 
primas e amanhã depois eu posso ter uma filha... 1711 

né? Então::, cara, é::: tá complicado então a gente 1712 

tem que arcar com os nossos atos, a gente tem que 1713 
cuidar... hoje a:::... nós vivemos num mundo que eu 1714 

tenho que se eu sair daqui, eu tenho que cuidar pra 1715 
ver se um louco não vai >passar por cima de 1716 

mim<... sem eu fazer nada... então, cada passo que 1717 

eu der eu tenho que:: eu tenho que dar o meu 1718 
passo::: <seguro>, com pens... pensamento... se vou 1719 

ir hoje assim... hoje um casal igual... o senhor  1720 
((olhando para Ivan)) falou ali né, de... ali do que 1721 

aconteceu também, né, e:: infelizmente aconteceu... 1722 

ma:::s, se o senhor não taca o pé na porta aquela 1723 
hora? Né? se meu velho:: se o meu “eu” não::: “ah, 1724 

eu vou fazer do meu jeito”, não tinha acontecido. Se 1725 

eu viro as costas e:: aquilo que o senhor tava 1726 
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falando “Ah eu não toquei.”, eu tenho que:: 1727 

[avaliar... o que eu (vou fazer) naquele momento] 1728 

Ivan [Mas... é o que eu tô querendo dizer.] 1729 
Ilma [((incompreensível))] 1730 

Robson Mas se não tá dando certo eu e ela... 1731 

Ilma Uhum. 1732 
Robson Pra começar hoje eu digo assim óh... se eu quiser 1733 

alguém na minha vida... uma mulher, eu já tenho 1734 
que começar tudo certo, se já começou discutindo 1735 

no namoro, cara, a tendência é já dar tudo errado, 1736 

sabe? Se já começou o ciúme desde o início... 1737 
imagina casado... e já começamo a:: a um mentir 1738 

pro outro, vai ser assim também então... eu acho 1739 

assim, eu acho que:: cada um tem o livre arbítrio... e 1740 
hoje nós tamo inteligente demais... hoje o ser... todo 1741 

o ser humano da face da Terra ele tem todo o 1742 
conhecimento possível de:: de decidir se você quer 1743 

viver uma vida perturbada ou uma vida correta . 1744 

Ilma Uhum. 1745 
Robson Eu acho que hoje nós temo todo parâmetro e as lei 1746 

hoje... apesar de ter lei falha... mas eu vejo que a lei, 1747 
se não existisse essa lei... taria o mundo  bem pior... 1748 

claro que tem (que) haver, haver algumas correção... 1749 

tem gente como toda área tem... tem o corrupto, tem 1750 
aquele que exerce só pelo... e não cumpre a lei... 1751 

mas infelizmente::: por isso que eu digo, eu tenho 1752 

que tomar o cuidado pra mim não cair na mão desse 1753 
cara... por isso que hoje, hoje se eu vou discutir com 1754 

uma pessoa, até mesmo com homem hoje, o cara vai 1755 
me agredir eu vou pensar duas vezes de atacar ele... 1756 

puxar o canhão e dale nele eu vou, vou da... acertar 1757 

ele com um soco porque eu posso pegar um juiz ali 1758 
na... na frente que não vai com a minha cara, que é 1759 

um corrupto... avaliar tua situação e me condenar, 1760 
cara, por quê? Porque eu... meu velho “eu ” desceu 1761 

naquele momento eu não quis aceitar... não cara, eu 1762 

vou virar, vou viver minha vida... eu não nasci pra 1763 
brigar, eu não nasci pra... eu vou seguir meu 1764 

caminho... tu quer brigar, quer se irritar? Se irrita 1765 

você... e assim é com a mulher também, só quero... 1766 
só que::: assim, vou ter que aprender sempre pelo 1767 
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lado mais ruim... e hoje eu aprendi, entendesse, 1768 

cara? 1769 

 ((conversas sobrepostas)) 1770 
Alberto Eu, depois que ocorreu::: o meu problema , dentro 1771 

da minha casa hoje... a nossa vida é totalmente 1772 

diferente, transformada... mas é::: não... mesmo 1773 
depois que::: [aqui é um aprendizado ...] 1774 

Silvia [°((incompreensível)) me chamou antes, mas°...] 1775 
((para Ilma)) 1776 

Alberto é... você troca experiência com várias pessoas, você 1777 

vê é::: testemunho  de uns e de outro... isso:: soma 1778 
pra vida da gente, mas::: a minha vida lá dentro da 1779 

minha casa... mudou... da água pro vinho. 1780 

Ilma Pra melhor. [Isso que é importante.] 1781 
Alberto [Eu não participava,] da vida dela ... por exemplo 1782 

é::: os afazeres de casa,  hoje nós trabalhamos, a 1783 
gente trabalha:: juntos, saí de manhã jun::tos, 1784 

trabalha à tarde junto... trabalha, faz todo o processo 1785 

dentro de casa junto... não precisa::: “Ah... porque 1786 
tem que faz...”, Não, a gente sabe que tem que 1787 

fazer... nós somos uma família... um tem que ajudar 1788 
o outro, então é::: mudou, teve mudança... o que me 1789 

deixa indignado é que a lei não... não é:::... 1790 

Ivan [Não reconheceu? ] 1791 
Alberto [Tem nada de de...] 1792 

Anderson [de reconhec... é:::] 1793 

Vanessa [Mas será que] essa mudança não tem relação com a 1794 
Lei, pelo fato de você ter sido... 1795 

Alberto Nã:o. 1796 
Vanessa [Em algum... ] 1797 

Murilo [Não.] 1798 

Vanessa em algum medida confrontado com o que::... 1799 
Alberto Não... muito pelo contrário...  1800 

Ilma ((incompreensível)) 1801 
Murilo [É uma questão assim oh...] 1802 

Alberto [se dependesse da lei] eu , por exemplo, taria 1803 

totalmente diferente... 1804 
Murilo [A lei é ((incompreensível))] 1805 

Alberto [Porque da forma que] eles tratam a gente, é como 1806 

ele falou, eles tratam como se a gente fosse um 1807 
animal... 1808 
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 ((Silvia se movimenta e começa a recolher e 1809 

organizar o material usado no grupo enquanto ainda 1810 

há conversa entre os participantes)) 1811 
Murilo A lei é injusta conosco e o meu sonho é ainda ter 1812 

um:: um negócio de acolhimento para homens com 1813 

problema de divórcio e no casamento ... como tem 1814 
da mulher do câncer, ter pro homem... porque:: eu 1815 

fui casado dez anos, tava limpo, em sobriedade... 1816 
tive uma recaída por causa do meu divórcio... 1817 

quando eu descobri a:: abençoada , pra não dizer 1818 

outro nome, tinha um amante dentro da minha casa 1819 
que eu fui descobri o grande amigo, o carro, que eu 1820 

tirei próprio, o primeiro cara (ficou) com o carro... 1821 

vinte dois, dezoito dias, ela... desapareceu com 1822 
meus filhos... quando eu fui na delegacia da infância 1823 

e da juventude, o delegado falou assim óh “Nós aqui 1824 
cuidamo da mulher” e foi extremamente grosso, 1825 

(eu) disse “éh, por isso tu tem que levar pipoco na 1826 

cara mesmo de bandido, seu sem vergonha” ainda 1827 
(falei) assim, “se tu quiser se alterar, nós vamos se 1828 

embola tudo, que eu tenho a lei em meu favor, ela tá 1829 
foragida, se tu não quer me arrumar e me defender 1830 

não tem problema.” É. Aí o que que teve que 1831 

acontecer? Daí o trouxa aqui teve que sair de casa... 1832 
ela continua com ele, no bem e bom, né? Ela me 1833 

agrediu , se tu ver, eu tenho aqui atrás, eu tenho um 1834 

calombo, num pedaço... tenho um BO, tenho tudo 1835 
contra ela, tenho que pagar a pensão pra ela, tenho 1836 

que pegar e pagar a escola dos meus filho, tenho 1837 
que pagar a Unimed pro meus filho, ela não 1838 

trabalha, ela tá em casa no bem e bom e eu tive uma 1839 

recaída porque eu não consegui, porque eu perdi 1840 
meu emprego, como tu falou, perdi tudo, e a lei que 1841 

defende quem ? A <própria dita certa mulher>... por 1842 
isso que eu acho tá no momento de o homem se 1843 

levantar, e fazer nem que seja a lei da Maria do 1844 

João, a lei do João... porque nós >temo que ser 1845 
atendido< claro, porque tem muitos cara que não 1846 

tem... um equilíbrio... e chega um momento que o 1847 

cara explode, que o cara dá um pipocão [na cara da 1848 
mulher, o cara bate...] 1849 
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Ivan [°Que nem aconteceu comigo°] 1850 

Murilo [mas nós temo que ter um equilíbrio...] 1851 

Ivan [Foi o que aconteceu comigo .] 1852 
Murilo Hãm? 1853 

Ivan Foi o que aconteceu comigo, [((incompreensível))] 1854 

Ilma [Então, né...] 1855 
Murilo Pois é, pegaram o homem [e ela tá::... por aí] 1856 

Silvia [Então tá. A ::: achei...] achei, hoje o encontro foi 1857 
bem legal [pra::] 1858 

Murilo [Foi, foi.] 1859 

Silvia Pra... pensar bastante, e isso que tu tais falando na 1860 
verdade, Murilo, é algo que a gente [tenta trabalhar 1861 

aqui...] 1862 

Alberto [É, é o lugar.] 1863 
Murilo [É, desculpa desabafar .] 1864 

Silvia É, isso não é agir com violência que aí você vai cair 1865 
na questão da lei então um manejo disso, se tá com 1866 

um conflito, como que o homem pode manejar isso?  1867 

Alberto Foi isso que, ainda a senhora lembra que perguntei 1868 
uma vez, me ajudem a trabalhar [nisso...] 1869 

Silvia [Exatamente.] 1870 
Alberto Porque (também, você) vai ter um::: um segundo 1871 

relacionamento, então eu:::.. 1872 

 ((muitos participantes se levantam, se despedem e 1873 
saem, alguns procuram Silvia para resolver questões 1874 

de documentos, outros vão tomar café.)) 1875 

Silvia °((incompreensível)) eu vou ligar pra juíza 1876 
amanhã.° 1877 

Alberto I::sso. 1878 
Silvia A partir da uma hora. 1879 

João Tchau pra vocês. 1880 

Bernardo Tchau. 1881 
Ilma Tchau. 1882 

Vanessa Tchau. 1883 
Anderson Tchau pessoal... valeu.  1884 

 ((conversas sobrepostas)) 1885 


