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RESUMO: O presente artigo tem como tema “Questões introdutórias sobre 
masculinidade hegemônica: caminhos para construir uma sociedade sem violência” a 
fim de demonstrar que a masculinidade é fruto de uma construção social dependente 
do contexto histórico-cultural em que os indivíduos se encontram. Buscar-se-á 
demonstrar o quão prejudicial é para a vida de todas as pessoas em sociedade a ideia 
de uma masculinidade pautada no poder, bem como apresentar seu conceito, origem 
e desenvolvimento, demonstrando que esta masculinidade não é fixa, nem imutável, 
mas passível de questionamento e desconstrução para o fim de construir uma 
sociedade com menos violência.  
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ABSTRACT: ABSTRACT: The presented article has as theme “Introductory questions 
about hegemonic masculinity: ways to build a society without violence” in order to 
demonstrate that masculinity is the result of a social construction dependent on the 
historical-cultural context in which individuals are in. There will seek to demonstrate 
how harmful the idea of a masculinity based on power is to the life of all people in 
society, as well as to present its concept, origin and development, demonstrating that 
this masculinity is neither fixed nor immutable, but subject to questioning and 
deconstruction in order to build a society with less violence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como tema “Questões introdutórias sobre masculinidade 

hegemônica: caminhos para construir uma sociedade sem violência” a fim de 

demonstrar que a masculinidade, tal como a conhecemos hoje, é fruto de uma 

construção social dependente do contexto histórico-cultural em que os indivíduos se 

encontram, sendo o mesmo requisito para conclusão do curso de Direito da instituição 

de ensino Centro Universitário Cidade Verde. 

No presente artigo buscar-se-á demonstrar o quão prejudicial é para a vida de 

todas as pessoas em sociedade a ideia de uma masculinidade pautada no poder, na 

ideia de que o homem é superior, forte e viril, uma vez que esta ideia de 

masculinidade, na prática, gera inúmeras implicações, inclusive violência.   

Buscar-se-á apresentar seu conceito, origem e desenvolvimento, 

demonstrando que esta masculinidade não é fixa, nem imutável, mas passível de 

questionamento e desconstrução para o fim de construir uma sociedade com menos 

violência, uma vez que homens que performam esta masculinidade pautada no poder 

são os principais autores de violência contra as mulheres, a população LGBTQI+ e os 

negros. 

Desse modo o objetivo deste trabalho é apresentar a masculinidade 

hegemônica como sendo o padrão atual, que tem como modelo o homem cis, hétero 

e branco, como se desenvolve esta masculinidade e como desconstrui-la, bem como 

apresentar possíveis caminhos para atingir essa desconstrução, construindo uma 

nova masculinidade e como consequência, uma sociedade menos violenta.  

A fim de desenvolver o presente trabalho serão visitadas as obras de autores 

que se dedicam a esta tema atualmente, como exemplo, Fernando Bagiotto Botton e 

Michael S. Kimmel, bem como autores que se dedicam aos estudos de gênero e 

sexualidade, como exemplo, Guacira Lopes Louro e João Vitor Santos e outros que 

serão descritos em referências ao final deste trabalho. Além das obras dos autores 

mencionados, foram visitados os documentários “O silêncio dos homens” e “The Mask 

You Live In”, bem como sites e legislações pertinentes ao assunto. 

Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizada uma metodologia 

hermenêutica, partindo da leitura, análise e compreensão das obras dos autores 

acima mencionados, bem como sites e legislações pertinentes ao assunto, efetivando 



a revisão bibliográfica do tema “Questões introdutórias sobre masculinidades: 

caminhos para construir uma sociedade sem violência”, dividindo-o por itens e 

subitens, que serão apresentados a seguir. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CONCEITO E ORIGEM DO MASCULINO 

 

Falar sobre masculinidades, masculinidade tóxica, clássica, tradicional ou 

hegemônica – ambos os termos são empregados hoje como sinônimos – é falar sobre 

poder. Ao longo dos séculos o gênero masculino vem sendo associado a poder, força 

e virilidade, logo, à opressão e violência. Pensar criticamente masculinidades é por 

em cheque essas questões, buscando desconstruir ideias limitantes a fim de construir 

um novo conceito, um conceito saudável, acerca do que é ser homem em sociedade. 

Precisa-se ter em mente que o termo masculinidade é posto no plural e lido 

como masculinidades por um motivo especifico: não existe apenas uma 

masculinidade, mas várias. Acontece que a problemática em torno desse assunto se 

encontra no fato de uma única masculinidade ter sido colocada como “normal” 

enquanto as outras foram jogadas à margem e lidas como “desviantes” ou 

“subalternas”. Por isso que ao citar masculinidade no singular ela vem acompanhada 

por um adjetivo – tóxica, clássica, tradicional ou hegemônica –, uma vez que é esta o 

objeto de estudo, questionamento e desconstrução. 

 
Observamos com relação ao gênero o mesmo que com o 
desenvolvimento econômico, com relação às construções 
históricas dos significados de masculinidade. Enquanto o ideal 
hegemónico estava sendo criado, ele foi criado em um contexto 
de oposição a “outros” cuja masculinidade era assim 
problematizada e desvalorizada. O hegemónico e o subalterno 
surgiram em uma interação mútua mas desigual em uma ordem 
social e económica dividida em gêneros3. 

 
Os estudos acerca das masculinidades surgiram aos poucos na década de 70, 

sobretudo em países anglo-saxões, e ganharam força na década de 80 com o 

crescimento da violência contra as mulheres. Nessa mesma época tivemos um marco 

 
3 KIMMEL, Michael S. A produção simultânea de masculinidades hegemônicas e 

subalternas. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos. Ano 4, n. 9, p. 103-117, out, 1998. p. 105. 



histórico na política com o surgimento do feminismo, sendo este um movimento que 

luta contra o machismo, ou seja, luta por igualdade de gêneros e a libertação de 

padrões opressores construídos pelo sistema patriarcal e perpetuado pelo tempo. 

Sendo assim, para falar sobre masculinidades, é importante ressaltar que este 

assunto está estritamente ligado aos estudos de gênero, logo, não há como falar de 

masculinidades dissociado do feminismo, uma vez que a sociedade começou a 

pensar gênero e masculinidades impulsionada pelos debates feministas, que buscam 

o fim da dominação de um gênero sobre outro.  

Segundo Miranda4 patriarcado é um sistema cultural, político e econômico que 

arbitrariamente constrói e valoriza desigualmente os sexos, definindo-os como 

‘mulheres/femininos/domináveis’ e ‘homens/masculinos/dominadores’, a partir de uma 

visualização dos órgãos genitais (pênis e vagina).  

Para ele essa construção hierárquica e desigual organiza socialmente, polariza, 

naturaliza e hierarquiza os corpos e as subjetividades, de maneira arbitrária, inclusive 

usando discursos científicos evolucionistas para consolidar a naturalização da 

desigualdade dos sexos, dos papéis sexuais e sociais.  

A neurocientista Dr. Lise Eliot, no documentário “The Mask You Live In – a 

máscara em que você vive”, disponível na Netflix, diz que  

 
por toda a história, sempre houve essa crença de que homens e 
mulheres são criaturas fundamentalmente diferentes. 
Provavelmente veio da bíblia. Sexo é um termo biológico, se 
refere aos cromossomos que você tem. Dois X para fêmeas, X 
e Y para machos. Gênero é uma construção social. Há 
expressões de masculinidade e feminilidade e ambos são 
expectros que tem intersecções5. 

 

Desse modo, compreende-se que, o conceito de masculinidade, sendo uma 

construção social dependente do contexto histórico-cultural em que os indivíduos se 

encontram, não é absoluto, fixo, nem imutável, mas passível de análises, 

questionamentos e desconstrução. 

Critérios relativos ao sexo biológico para definir gênero, servem apenas como 

critério de justificação para o fortalecimento de um discurso dominante, criando 

 
4 MIRANDA, Adriana Andrade, et al. Introdução crítica ao direito das mulheres (Série o 

direito achado na rua; v. 5). José Geraldo de Sousa Junior, Bistra Stefanova Apostolova, Lívia 
Gimenes Dias da Fonseca (Orgs.). Brasília: CEAD, FUB, 2011. 

5 THE Mask You Live In. Direção de Jennifer Siebel Newsom. [s.l.]: Netflix, 2015. 
Documentário online. (1h32m).     



padrões a serem seguidos, a partir de uma ideia excludente, oprimindo e violentando 

aqueles que desviam à suposta regra.   

 

[...] as relações de poder estão presentes em todas as relações 
sociais e interpessoais, entre Estado/indivíduo, pais/filhos, 
patrão/empregado, professor/aluno, homem/mulher etc. No 
âmbito familiar, nas microrelações, o poder não só existe como 
geralmente é exercido pelo gênero masculino devido à tradição 
patriarcal de nossa sociedade. E, para se manter na posição de 
dominador do poder, da vontade e do desejo, articula estratégias 
nem sempre pacíficas, gerando, assim, relações violentas de 
gênero6. 

 

Com esse desenvolvimento acerca do conceito e origem do masculino, já é 

possível notar suas implicações. A masculinidade hegemônica, com a ideia do homem 

másculo, forte, viril, autossuficiente, que não chora, nem demonstra sentimentos, é a 

base de toda violência de gênero existente em nossa sociedade, uma vez que prega-

se, a partir dela, a dominação do homem sobre a mulher, ou sobre qualquer outro 

homem que não performe este padrão de masculinidade, para fazer valer as 

características criadas para definir o ser homem em sociedade.  

De acordo com a cientista política e educadora Dr. Caroline Heldman, no já 

citado documentário “The Mask You Live In – a máscara em que você vive” 7, “a 

masculinidade não é reativa. Não é algo que se desenvolve sozinho. É a rejeição a 

tudo que é feminino”. Logo, ao rejeitar o feminino, cria-se a ilusão de que o mesmo é 

ruim, sem valor e passível de ser tratado com violência. 

Um ponto que merece atenção e cuidado ao ser analisado é o fato de que a 

masculinidade hegemônica cria privilégios e estes privilégios, para os grupos que os 

possui, são muitas vezes invisíveis, ou seja, o homem que é lido como padrão, por 

possuir em si todas as características da masculinidade hegemônica, possui 

privilégios como, por exemplo, ocupar os melhores cargos dentro de uma empresa, 

deter o monopólio do poder dentro do ambiente familiar, o direito de agir com violência 

quando assim desejar, e outros, uma vez que toda a sociedade é arquitetada a partir 

do ponto de vista do homem – cis, hétero e branco – e do poder, poder este que 

pertence ao homem.  

 
6 PRIORI, Cláudia. Retratos da violência de gênero: denúncias na Delegacia da Mulher 

de Maringá (1987-1996). Maringá: Eduem, 2007. p. 27. 
7 THE Mask You Live In. Direção de Jennifer Siebel Newsom. [s.l.]: Netflix, 2015. 

Documentário online. (1h32m).     



A respeito destes privilégios Kimmel dispõe que 

 
a masculinidade como uma construção imersa em relações de 
poder é frequentemente algo invisível aos homens cuja ordem 
de gênero é mais privilegiada com relação àqueles que são 
menos privilegiados por ela e aos quais isto é mais visível. Como 
dizem os chineses, os peixes são os últimos a descobrir o 
oceano. Esta questão da invisibilidade é ela mesma uma 
questão política: os processos que conferem o privilégio a um 
grupo e não a outro grupo são frequentemente invisíveis àqueles 
que são, deste modo, privilegiados. A invisibilidade é um 
privilégio em dois sentidos – tanto descrevendo as relações de 
poder que são mantidas pela própria dinâmica da invisibilidade, 
quanto no sentido de privilégio como um luxo. É um luxo que 
somente pessoas brancas em nossa sociedade não pensem 
sobre raça a cada minuto de suas vidas. É um luxo que somente 
homens em nossa sociedade façam de conta que o gênero não 
importa8. 
 

Antonia Pellegrino, escritora e ativista, aponta no documentário “O silêncio dos 

homens”9 que os homens tem que se entender no seu lugar de privilégio, saber se 

pensar a partir disso e saber se recolocar. Houve uma mudança na sociedade que 

gerou dificuldades para os homens, logo, esse movimento de pensar as 

masculinidades não surgiu de uma hora para outra, mas está se produzindo e sendo 

empurrado pelos movimentos das mulheres. 

Vale ressaltar que esta masculinidade hegemônica, além de gerar privilégios, 

gera prejuízos também ao homem, não apenas aqueles desviantes à norma e às 

mulheres, mas sobre isso será dedicado item próprio neste trabalho. Por ora fica a 

reflexão de que as masculinidades são construídas a serviço de um sistema, tendo 

em vista o contexto histórico-cultural, para o fim de manutenção de um poder há muito 

estabelecido na sociedade. 

 

 

2.2. IMPLICAÇÕES DA MASCULINIDADE HEGEMÔNICA 

 

2.2.1. IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E SOCIAL 

 

 
8 KIMMEL, Michael S. A produção simultânea de masculinidades hegemônicas e 

subalternas. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos. Ano 4, n. 9, p. 103-117, out, 1998. p. 105. 
9 O SILÊNCIO dos homens. Direção de Ian Leite e Luiza de Castro. Youtube: Papo de 

Homem, 2019. Documentário Online. (1h12m). 



Como visto no tópico anterior a masculinidade tal como se apresenta hoje, a 

masculinidade hegemônica, é fruto de um contexto histórico-cultural e construída com 

base no poder, logo, na violência. Assim sendo, tal modelo de masculinidade gera 

inúmeras implicações negativas na vida de todos os indivíduos em sociedade, 

principalmente para àqueles desviantes à norma. 

O documentário “O silêncio dos homens”10 afirma que a categoria existencial 

do homem, do homem com “H maiúsculo”, ou seja, a masculinidade hegemônica, é a 

categoria do homem branco. Quando se fala do homem, quando se espera o homem, 

esse é o homem, o homem ideal e o homem negro vive para buscar se constituir do 

ser homem, o homem branco. Isso vale também no tocante ao homem LGBTQI+, uma 

vez que o homem gay, o homem bissexual ou homem trans nunca será visto como 

um ideal a ser atingido, esse ideal será sempre o do homem cis, hétero e branco. 

De acordo com Diogo Sousa Silva em entrevista para RADIS Comunicação e 

Saúde  

 

a masculinidade baseada na violência, no individualismo e na 
ausência de autorreflexão emocional torna a vida comunitária 
incompatível. Isto representa uma série de impactos subjetivos 
e intersubjetivos, emocionais e sociais, como vínculos afetivos 
frágeis ou rompidos, relacionamentos abusivos, inabilidade para 
lidar com a frustração (marcadamente expressa por reações 
violentas), embotamento afetivo, estresse e assédio no 
ambiente de trabalho e disfunções sexuais. A masculinidade 
torna-se um canal de produção de violência, como se essa fosse 
a única estratégia de tornar legítima a existência do homem. 
Como é possível prever, nenhuma relação que se baseie na 
dominação do outro pode conferir a possibilidade de cuidado 
entre os envolvidos, mas, ao contrário, desponta tensões e 
conflitos11. 

 

Ao nascer e ser identificado com a genitália masculina a criança é 

automaticamente bombardeada com inúmeras expectativas acerca do padrão 

masculino presente na sociedade, a começar pelo enxoval todo azul, sem nenhum 

detalhe rosa.  

A todo o momento durante seu desenvolvimento a criança é ensinada que 

homem não chora, que não deve demonstrar sentimentos de tristeza, que deve falar 

 
10 Idem. 
11 RADIS, Comunicação e Saúde. É preciso construir caminhos para outras 

masculinidades. Entrevista com Diogo Sousa Silva. Por Luiz Felipe Stevanim. Publicada em: 01. Out. 
2019. Disponível em: <https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/e-preciso-construir-
caminhos-para-outras-masculinidades>. Acesso em: 04. Ago. 2020. [s.p.]. 



com mais firmeza, a não brincar com bonecas, pois essa brincadeira é de menina, 

entre outras coisas que vão moldando seu ser com base numa ideia violenta do que 

é ser homem.  

A criança que nasce e é identificada como homem passa a reprimir seus 

sentimentos mais sutis e considerados femininos por toda a sociedade, como por 

exemplo, demonstrações de afeto, delicadeza, tristeza e insegurança. Ao reprimir os 

sentimentos as crianças tendem a desenvolver inúmeros problemas, desde o 

aprendizado na escola, até o desenvolvimento social.  

De acordo com o documentário “O silêncio dos homens”12,  os meninos, desde 

a primeira infância, crescem, praticamente, sem ver homens exercendo papéis de 

cuidado. Apenas 2% dos educadores são homens, logo, se torna natural que os 

meninos achem que isso não é para eles, que eles não devem ser cuidadosos, e que 

não aprendam a cuidar de si, dos outros e do ambiente ao redor. 

Ainda, de acordo com o referido documentário, o desempenho escolar dos 

meninos vem caindo em vários países desenvolvidos e também no Brasil. Os meninos 

estão desistindo mais dos estudos, entrando menos na faculdade e conquistando 

menos diplomas.  

 

Este [a masculinidade hegemônica] é um modelo que tem 
perdurado em nossa sociedade e produzido os imaginários em 
torno do que é ser homem: forte, viril, reprodutor, violento, não-
vulnerável. Com isso, sentimentos fundamentais como medo, 
tristeza, alegria e amor são ininteligibilizados, porque não 
condizem com o que é esperado pelos homens, dificultando a 
autorreflexão e o cuidado consigo e com as pessoas com quem 
se relaciona [grifo nosso]13. 

 

O já citado documentário “The Mask You Live In – a máscara em que você 

vive”14 aponta vários dados acerca das implicações do modelo hegemônico de 

masculinidade. No tocante às crianças e adolescentes, segundo este documentário, 

comparado às meninas, meninos têm mais chances de largar a escola ou serem 

expulsos da mesma. Têm duas vezes mais chances de precisar de reforço escolar, 

 
12 O SILÊNCIO dos homens. Direção de Ian Leite e Luiza de Castro. Youtube: Papo de 

Homem, 2019. Documentário Online. (1h12m). 
13 RADIS, Comunicação e Saúde. É preciso construir caminhos para outras 

masculinidades. Entrevista com Diogo Sousa Silva. Por Luiz Felipe Stevanim. Publicada em: 01. Out. 
2019. Disponível em: <https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/e-preciso-construir-
caminhos-para-outras-masculinidades>. Acesso em: 04. Ago. 2020. [s.p.]. 

14 THE Mask You Live In. Direção de Jennifer Siebel Newsom. [s.l.]: Netflix, 2015. 
Documentário online. (1h32m).  



três vezes mais chances de serem diagnosticados com transtorno de déficit de 

atenção com hiperatividade – TDAH, duas vezes mais chances de serem suspensos 

e quatro vezes mais chances de serem expulsos.  

A respeito dos adolescentes, o documentário “O silêncio dos homens”15 aponta 

que eles parecem estar cada vez mais sozinhos e confusos, sendo que um em cada 

quatro homens de até 17 anos afirma se sentir solitário sempre e 37% deles nunca 

conversaram com ninguém sobre o que significa ser homem.  

Ainda, de acordo com o documentário “The Mask You Live In – a máscara em 

que você vive”16, as drogas e bebidas na adolescência aparecem como uma quebra 

das barreiras que a masculinidade hegemônica impõe aos meninos. Aos doze anos 

34% dos meninos já começaram a beber e um em cada quatro meninos bebe 

compulsivamente, ou seja, consome cinco ou mais bebidas em sucessão.  

Diante todos os problemas e do peso desse modelo de masculinidade, a cada 

dia, segundo este documentário, três ou mais meninos cometem suicídio e menos de 

50% dos homens e meninos, com algum problema de saúde mental, buscam ajuda 

profissional. Esse fator é consequência direta do ensinamento de que homem não 

deve demonstrar seus sentimentos, logo, com essa ideia enraizada como verdade 

absoluta, a maioria dos homens não se sente confortáveis em buscar ajuda 

profissional e conversar sobre seus sentimentos em terapia. 

Os únicos sentimentos permitidos e passíveis de demonstração por parte dos 

meninos são sentimentos negativos e violentos, como por exemplo, a raiva. Desde 

muito cedo os meninos são ensinados a resolver suas questões por meio da violência. 

Na escola se um colega o ofendeu, diferente das meninas que são ensinadas a 

conversar, contar para os professores e pais, os meninos são ensinados a “devolver 

na mesma moeda”, ofendendo e partindo para a briga física. 

De acordo com o documentário “O silêncio dos homens”17, seis em cada dez 

homens afirmam lidar hoje com distúrbios emocionais em algum nível, muitos ainda 

não diagnosticados, pois evitam buscar ajuda, sendo a maioria ansiedade, depressão, 

 
15 O SILÊNCIO dos homens. Direção de Ian Leite e Luiza de Castro. Youtube: Papo de 

Homem, 2019. Documentário Online. (1h12m). 
16 THE Mask You Live In. Direção de Jennifer Siebel Newsom. [s.l.]: Netflix, 2015. 

Documentário online. (1h32m). 
17 O SILÊNCIO dos homens. Direção de Ian Leite e Luiza de Castro. Youtube: Papo de 

Homem, 2019. Documentário Online. (1h12m). 



vício em pornografia, insônia e outros. Apenas três em cada dez homens possuem o 

hábito de conversar sobre seus maiores medos e dúvidas com amigos. 

Os homens sofrem, mas sofrem calados e sozinhos. Hoje, com esse 

estereótipo de masculinidade, o homem fala para reforçar sua imagem e não para 

buscar solucionar suas angústias, problemas emocionais ou psíquicos, gerando assim 

mais violência. Violência contra ele mesmo, por guardar para si os sentimentos e para 

com o outro por descontar uma carga emocional, acumulada por não se expressar, 

através da raiva. 

Segundo o documentário “The Mask You Live In – a máscara em que você 

vive”18 os meninos são bombardeados com violência a todo o momento, desde os 

brinquedos, desenhos e jogos dirigidos para eles. A maioria dos vídeo games voltado 

para o público masculino contém cenas de violências o que reflete diretamente na vida 

real. Dados apresentados no documentário mostram que 90% dos meninos jogam 

vídeo games, 90% dos jogos apropriados para crianças acima de dez anos contém 

algum tipo de violência e 50% dos pais não conferem a classificação.  

Ainda, 31% dos homens adultos se sentem viciados em vídeo games. Aos 

dezoito anos uma pessoa já viu em média duzentos mil atos de violência em telas, 

desde em jogos, filmes, noticiários na televisão, incluindo quarenta mil assassinatos. 

A exposição à violência é tão frequente que o cérebro deixa de associar tais cenas 

como algo inadequado que deve ser evitado, passando a associar como normal e 

passível de repetição.  

Todo esse estímulo visual carregado de violência, bem como todo o 

ensinamento passado para as crianças acerca do que é ser homem, explica o porquê 

homens são mais propícios a cometer atos ilícitos, se envolvendo em brigas, sendo a 

violência de gênero, contra as mulheres, reflexo imediato desses estímulos, bem 

como a violência contra a população LGBTQI+ e negros, uma vez que estes são tidos 

como “desviantes” à norma.  

Segundo Judith Butler matar é o ápice da desigualdade social. Ela explica que 

nós aceitamos que todos aqueles que são privados da vida através da violência 

sofram uma injustiça radical e completa indagando, será possível que algumas vidas 

sejam consideradas merecedoras de luto, e outras não? As mulheres são 

assassinadas não pelo que fazem, mas sim pelo que são, pelo fato de serem 

 
18 THE Mask You Live In. Direção de Jennifer Siebel Newsom. [s.l.]: Netflix, 2015. 

Documentário online. (1h32m). 



femininas, e isto inclui as mulheres trans e todos aqueles que performem algum tipo 

de feminilidade. Assim como as mulheres são consideradas propriedade do homem, 

sua vida e sua morte são mantidas por ele19. 

Denise Falcke Doutora em Psicologia e Professora da Escola de Saúde da 

Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, diz que em nosso dia a dia, na 

nossa vida, perpetuamos estereótipos de gênero dizendo como homem e mulher deve 

ser portar e isso se torna terreno fértil para ocorrência da violência mais tarde20.  

De acordo com o citado documentário “The Mask You Live In – a máscara em 

que você vive” 21 34% dos jovens são expostos à pornografia indesejada, 93% dos 

meninos são expostos à pornografia na internet, 68% dos homens jovens usam 

pornografia semanalmente, dentre estes 21% usam pornografia diariamente. 83% dos 

meninos já viram sexo grupal na internet, 39% já viram sadomasoquismo online e 18% 

já viram um estupro online.  

O acesso constante à pornografia implica em várias áreas, desde pessoal, 

atingindo diretamente à vida dos homens, como também social. De acordo com o 

documentário “O silêncio dos homens”22 30% dos homens hoje enfrentam ejaculação 

precoce ou disfunção erétil e quando homens sofrem abuso sexual demoram em 

média 20 anos até contarem isso para alguém. 

No tocante à área social, a exposição à pornografia aumenta a agressão sexual 

em 22%, bem como a aceitação de mitos do estupro, por exemplo, que mulheres 

desejam ser violentadas, em 31%. A visualização constante de pornografia tende a 

normalizar a violência sexual, fazendo com que homens reproduzam as cenas vistas 

na internet fora dela, na vida social. A cada nove segundos uma mulher é espancada 

ou atacada. 35% dos homens pensam na possibilidade de estuprar se soubessem 

que não seriam pegos. Uma em cada cinco mulheres universitárias é vitima de 

violência sexual ou de sua tentativa.  

 
19 KADNER, Marién. Judith Butler: “Matar é o ápice da desigualdade social”. El País. 

Publicado em: 29. Nov. 2018. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/27/cultura/1543350943_401404.html>. Acesso em: 20. Ago. 
2020. 

20 SANTOS, João Vitor. Violência de gênero é mais do que o homem agressor e a mulher 
vítima. Instituto Humanistas Unisinos. Publicado em: 10. Mar. 2018.  Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/576814-violencia-de-genero-e-mais-do-que-o-homem-
agressor-e-a-mulher-vitima>. Acesso em 15. Ago. 2020. 

21 THE Mask You Live In. Direção de Jennifer Siebel Newsom. [s.l.]: Netflix, 2015. 
Documentário online. (1h32m). 

22 O SILÊNCIO dos homens. Direção de Ian Leite e Luiza de Castro. Youtube: Papo de 
Homem, 2019. Documentário Online. (1h12m). 



Demonstrando em números, de acordo com informação obtida através do site 

Governo Federal – Governo do Brasil (gov.br) 23, em 2018 o serviço de utilidade 

pública oferecido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH), Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher), recebeu 92.663 denúncias 

de violações contra mulheres e no primeiro semestre de 2019 esse número foi de 

46.510 denúncias, ou seja, 10,93% a mais em relação ao mesmo período do ano 

anterior.  

No período de janeiro a julho de 2018 foram 27 feminicídios e 547 tentativas de 

feminicídios registrados24. Segundo a presidenta da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Maria Fernanda Espinosa, 35% das mulheres em todo o mundo já sofreram 

algum tipo de violência física ou sexual e em 38% dos feminicídios, o assassino é um 

parceiro íntimo da vítima25. 

 

2.2.2. CORRELAÇÃO COM O ÂMBITO JURÍDICO 

 

A respeito dessas violências temos no Brasil a lei nº 11.340/2006, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha que foi criada para coibir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º, do artigo 226 da Constituição Federal26, 

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, dispondo sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

 
23 GOVERNO FEDERAL, Governo do Brasil. Balanço anual: Ligue 180 recebe mais de 92 

mil denúncias de violações contra mulheres. [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-
br/assuntos/noticias/2019/agosto/balanco-anual-ligue-180-recebe-mais-de-92-mil-denuncias-de-
violacoes-contra-mulheres>. Acesso em: 18. Ago. 2020. 

24 GOVERNO FEDERAL, Governo do Brasil. MDH divulga dados sobre feminicídio. [s.d.]. 
Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/agosto/ligue-180-recebe-e-
encaminha-denuncias-de-violencia-contra-as-mulheres>. Acesso em: 18. Ago. 2020. 

25 ONU, Organização das Nações Unidas. Violência contra aas mulheres é ‘pandemia’ 
global. Publicado em: 20. Nov. 2018. Disponível em: < https://nacoesunidas.org/violencia-contra-as-
mulheres-e-pandemia-global-diz-chefe-da-
onu/#:~:text=Tamb%C3%A9m%20presente%20no%20encontro%20em,um%20parceiro%20%C3%A
Dntimo%20da%20v%C3%ADtima.> Acesso em: 18. Ago. 2020. 

26 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 8º O Estado 
assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 
para coibir a violência no âmbito de suas relações. BRASIL. Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 02. Set. 2020.  



Familiar contra a Mulher, alterando o Código de Processo Penal, o Código Penal e a 

Lei de Execução Penal e dando outras providências27. 

 

Antes de a Lei Maria da Penha entrar em vigor, a violência 
doméstica e familiar contra a mulher era tratada como crime de 
menor potencial ofensivo e enquadrada na Lei n. 9.099/1995. Na 
prática, isso significava que a violência de gênero era banalizada 
e as penas geralmente se reduziam ao pagamento de cestas 
básicas ou trabalhos comunitários. Em outras palavras, não 
havia dispositivo legal para punir, com mais rigor, o homem autor 
de violência. Para se ter uma ideia do que acontecia, após 
denunciar o agressor, a vítima ainda tinha que levar a intimação 
para que ele comparecesse perante o delegado. Isso mostra o 
descaso e a falta de sensibilidade com que esse problema era 
tratado28. 

 

A referida lei só foi criada após Maria da Penha, farmacêutica, brasileira, no 

ano de 1983 sofrer inúmeras e graves agressões de seu marido. Seu marido na época 

tentou mata-la por duas vezes, a primeira com um tiro de espingarda e a segunda 

eletrocutada na banheira.  

Graças à uma ordem judicial Maria da Penha conseguiu sair de casa dando 

início a uma longa e árdua batalha para que seu agressor fosse condenado. Foram 

anos de luta e a repercussão do caso foi tamanha que o Estado Brasileiro se viu 

obrigado a criar um novo dispositivo que prevenisse e punisse a violência doméstica 

no Brasil.  

Outra lei importante na prevenção e punição de violência contra as mulheres é 

a Lei Feminicídio – nº 13.104/2015 que veio para alterar o artigo 121 Código Penal, 

prevendo o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o 

art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos 

crimes hediondos29. 

Percebe-se que mesmo com todas as leis e programas governamentais para 

prevenção da violência contra a mulher, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha – 

nº 11.340/2006, Lei do Feminicídio – nº 13.104/2015 e o Ligue 180, as mulheres 

 
27 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006. Presidência da República. Secretaria-

Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 02. Set. 2020.  

28 IMP, Instituto Maria da Penha. A lei na íntegra e comentada. Disponível em: < 

https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/lei-maria-da-penha-na-integra-e-comentada.html>. 
Acesso em: 02. Set. 2020. 

29 BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de Março de 2015. Presidência da República. Secretaria-
Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm>. Acesso em: 02. Set. 2020.  



continuam sendo vítimas de violência a todo o momento e esta violência encontra-se 

aumentando em vez de diminuir, pois sendo a violência um problema estrutural, 

partindo da masculinidade hegemônica com sua ideia de poder sob todos aqueles que 

desviam à suposta regra, tais leis e programas só serão efetivos na prática com 

mudanças estruturais que retirem o homem deste lugar de poder e violência. 

O mesmo vale quando se trata de violência contra a população LGBTQI+. 

Segundo informação obtida através do site Governo Federal, dados do relatório anual 

da ONG Grupo Gay da Bahia (GGB) mostram que 445 LGBTQI+ foram assassinados 

em 201730. 

A Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas – FGV 

DAPP organizou em seu site alguns dados compilados pelo canal Disque 100, 

elaborado pelo Ministério dos Direitos Humanos (MDH). Tais dados demonstram que 

o estado que mais contabilizou denúncias de violência contra a população LGBTQI+ 

foi o de São Paulo, com 126 denúncias, seguido pelo Rio de Janeiro com 66 

denúncias31.  

A homofobia, que é o preconceito contra pessoas LGBTQI+, no Brasil só foi 

criminalizada em 13 de junho de 2019 após o plenário do Supremo Tribunal Federal 

julgar ações que tratavam da matéria e declarar omissão por parte do Congresso 

Nacional em aprovar a matéria, determinando os casos de agressões contra o público 

LGBTQI+ sejam enquadrados na tipificação do crime de racismo até que o Congresso 

edite lei específica32.  

De acordo com Guacira Lopes Louro 

 

É preciso saber quem é reconhecido como sujeito normal, 
adequado, sadio e quem se diferencia desse sujeito. As noções 
de norma e de diferença tornaram-se particularmente relevantes 
na contemporaneidade. É preciso refletir sobre seus possíveis 
significados. [...] a posição do homem branco heterossexual de 
classe média urbana foi construída, historicamente, como a 
posição-de-sujeito ou a identidade referência, segue-se que 
serão “diferentes” todas as identidades que não correspondam 

 
30 GOVERNO FEDERAL, Governo do Brasil. Relatórios de Violência LGBTFóbica. [s.d.]. 

<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/lgbt/biblioteca/relatorios-de-violencia-lgbtfobica>. 
Acesso em: 18. Ago. 2020. 

31 FGV DAPP. Dados públicos sobre violência homofóbica no Brasil: 29 anos de 
combate ao preconceito. [s.d.]. Disponível em: <http://dapp.fgv.br/dados-publicos-sobre-violencia-
homofobica-no-brasil-29-anos-de-combate-ao-preconceito/>. Acesso em: 18. Ago. 2020. 

32 STF, Supremo Tribunal Federal. STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de 
racismo ao reconhecer omissão legislativa. Disponível em: < 
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010>. Acesso em: 02. Set. 
2020.  



a esta ou que desta se afastem. [...] a diferença é produzida 
através de processos discursivos e culturais33. 

 

Quando apontam que a masculinidade hegemônica implica na vida de todas as 

pessoas, incluindo os próprios homens que performam este tipo de masculinidade, 

não se trata apenas da violência contra mulheres e a população LGBTQI+, ainda que 

estas sejam mais visíveis. Trata-se também na criminalidade como um todo.  

O referido documentário “The Mask You Live In – a máscara em que você vive” 

34 aponta a cada hora mais de três pessoas são mortas por armas, sendo mais de 

trinta mil vidas por ano. 90% dos responsáveis por homicídio são homens e quase 

50% têm menos de 25 anos. Homicídios em massa, quando há mais de quatro vítimas, 

ocorrem em média a cada duas semanas e 94% destes homicídios são cometidos por 

homens. 

De acordo com o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada os índices 

de homicídio no Brasil em 2017 são de 65.602, sendo 4.936 de mulheres, 60.559 de 

homens e 47.510 por armas de fogo35. 

Se, como vimos, a masculinidade é conceito criado com o tempo, a partir de 

uma construção social dependente do contexto histórico-cultural em que os indivíduos 

se encontram, se quisermos diminuir os índices de violência presentes no mundo, 

devemos começar a repensar esse modelo hegemônico de masculinidade e traçar 

novos caminhos. 

 

 

2.3. POSSÍVEIS CAMINHOS PARA (DES) CONSTRUIR 

MASCULINIDADES  

 

Pensar caminhos para descontruir e construir masculinidades é pensar formas 

de acabar com a violência estrutural de um sistema patriarcal baseado na dominação 

de um gênero (masculino) sobre outro (feminino). É entender que, sendo uma 

construção social dependente do contexto histórico-cultural, a masculinidade marcada 

 
33 LOURO, Guacira Lopes. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-

Posições, v. 19, n. 2 (56) – maio/ago. 2008. 
34 THE Mask You Live In. Direção de Jennifer Siebel Newsom. [s.l.]: Netflix, 2015. 

Documentário online. (1h32m).     
35 IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Índices. Atlas da violência. Disponível 

em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/>. Acesso em: 02. Set. 2020. 



pelo poder pode e deve ser revista, debatida e ressignificada levando em 

consideração diversos fatores que a acompanha, como classe social, orientação 

sexual e outros.  

 

Podemos afirmar – e isso parece unanimidade dentre os 
historiadores– é que as masculinidades não podem ser 
estudadas, nem entendidas, por si só. Diversas outras 
“estruturas” e instituições sociais devem ser levadas em conta 
nos estudos masculinos, como: etnia, classe social, 
nacionalidade, geração, temporalidade, territorialidade, dentre 
diversos outros fatores altamente relevantes que não devem ser 
suprimidos numa pesquisa histórica36. 

 

Homens não precisam ser violentos, fortes e insensíveis para serem homens e 

mulheres não precisam ser frágeis, submissas e dominadas para serem mulheres. 

Homens podem sim ser fortes e sensíveis ao mesmo tempo, sem perder sua 

masculinidade, assim como mulheres podem ser sensíveis e fortes sem perder sua 

feminilidade. Questionar, estudar, aprender requer coragem e é isso que o homem 

precisa começar a fazer. 

Nas palavras de Ed René Kivitz, Pastor da Igreja Batista de Água Branca, no 

documentário “O silêncio dos homens”, disponível no YouTube 

 

Esses estereótipos de que eu não preciso de ajuda, homem não 
chora que, aparentemente são expressões de força, de 
potência, na verdade são expressões de covardia, de medo, de 
temor, de ser, explicita e publicamente, fraco e vulnerável. 
Quebrar o silêncio a respeito de sua própria fraqueza e 
vulnerabilidade é uma forma de humanizar-se37. 

 

Entender que não existe conceito fixo e que as características hoje empregadas 

a ambos os conceitos, de masculinidade e feminilidade, podem sim se relacionar, co-

existir entre si, se ressignificar é o primeiro passo que pode-se dar rumo à um novo 

modelo de sociedade onde o homem não domina, não violenta e não mata quem dele 

se diferencia.  

 Começar a respeitar e colocar em prática as leis de prevenção à violência 

contra as mulheres, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio, é outro passo rumo a 

 
36 BOTTON, Fernando Bagiotto. As masculinidades em questão: uma perspectiva de 

construção teórica. Revista Vernáculo, n. 19 e 20, 2007. p. 117. 
37 O SILÊNCIO dos homens. Direção de Ian Leite e Luiza de Castro. Youtube: Papo de 

Homem, 2019. Documentário Online. (1h12m). 
 



esta sociedade não violenta. Outro ponto importante é que a violência contra as 

mulheres, bem como contra a população LGBTQI+ é problema de ordem pública, logo, 

cabe a toda população combate-la, desde profissionais, vizinhos, familiares, amigos, 

até agentes do Estado.  

 As pessoas começarem a mudar algumas atitudes, como por exemplo, interferir 

numa briga entre marido e esposa, denunciando quando a presencia, não insultar a 

pessoa LGBTQI+, ou se ver alguém insultando interferir mostrando que aquele 

tratamento não é respeitoso, não permitir que façam piada sobre esses assuntos, 

também são formas de descontruir e construir masculinidades, bem como, por parte 

do estado, a criação de políticas públicas. 

 No tocante a mudança de atitudes é interessante focar nas crianças, uma vez 

que estas estão em processo de formação, sendo mais receptivas a novas ideias. 

Ensinar as crianças que não existe modelo de masculinidade, que homens podem ser 

sensíveis e que mulheres e a população LGBTQI+ devem ser valorizadas, respeitadas 

e não violentadas é muito eficaz e esta atuação com as crianças deve envolver a 

família, a sociedade, a escola, cabendo ao estado criar mecanismos de promoção 

para essa educação. 

 Quando as crianças, principalmente os meninos, crescem vendo seus pais 

sendo agressivos com suas mães, ouvindo que homem não pode chorar e outras 

afirmações negativas, sem, em contrapartida, receber um referencial diferente deste, 

da masculinidade hegemônica, crescem acreditando e reproduzindo estes 

ensinamentos em sua vida social, fazendo com que o ciclo da violência não se rompa 

e se fortaleça cada vez mais.  

Ainda, a maioria dos homens afirma ter o pai como referência de 

masculinidade, mas apenas um em cada dez já conversou com o pai sobre o que 

significa ser homem. Está na hora de repensar a forma como se lida com as crianças 

para transformar a sociedade, uma vez que estas crianças serão os adultos de 

amanhã. Para fechar este trabalho, um questionamento retirado do referido 

documentário: “Será que estamos oferecendo aos meninos referenciais saudáveis 

para eles compreenderem e expressarem sua masculinidade?”. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

  



Após leitura e análise das obras visitadas no decorrer da elaboração deste 

artigo, foi possível compreender que a masculinidade hegemônica é uma 

masculinidade pautada no poder, na dominação de um gênero (masculino) sobre 

outro (feminino) e na violência, sendo construída e perpetuada pelo sistema vigente 

(capitalista-patriarcal). 

Foi visto que a masculinidade é uma construção social dependente do contexto 

histórico-cultural em que os indivíduos se encontram, logo, não é um conceito 

absoluto, fixo, nem imutável, mas passível de análises, questionamentos e 

desconstrução de acordo com o tempo histórico em que se encontrar. 

Além de gerar inúmeras implicações na sociedade, como violência contra a 

mulher, contra a população LGBTQI+ e contra os negros, ou seja, contra todos que 

desviam do ideal hegemônico de masculinidade, que é o ideal homem cis, hetero e 

branco, este modelo de masculinidade também gera inúmeras implicações na vida 

particular do homem, como não conseguir se expressar afetivo e emocionalmente.  

Tal masculinidade começa a se formar na primeira infância, com os inúmeros 

estímulos que as crianças recebem na escola, televisão e dos pais. Estas crianças 

crescem com crenças limitantes de que homem deve ser forte, viril, que não deve 

demonstrar sentimentos, enquanto a mulher deve ser frágil, submissa e dominada 

pelos homens. Estas crenças geram consequências ao longo de anos, refletindo 

através de violência física, psicológica, quando não acaba em morte.  

Há inúmeros aparatos legais criados no combate destas violências, como 

exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e a atual criminalização da 

homofobia, mas percebe-se que tais aparatos não são na prática efetivos. Que mesmo 

com a devida punição estatal homens continuam praticando crimes, logo, deve-se 

pensar caminhos além da punição, trabalhando a prevenção e transformação de atos 

violentos. 

 Esse modelo de masculinidade começou a ser pensado recentemente, após 

inúmeras lutas por parte das mulheres denunciando a violência que elas sofrem dos 

homens, é hora dos homens reconhecerem seus privilégios e começar a repensar 

suas atitudes, descontruir aquelas prejudiciais, se refazendo enquanto homens, para 

então, a sociedade se refazer sem violência.  
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