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A presente pesquisa buscou, a partir de uma aproximação com teorias sociais críticas de 
gênero, analisar os índices de atendimentos a homens no Instituto José Frota (IJF) - Fortaleza 
(CE) - problematizando posicionamentos em torno do sexo masculino e feminino que, de 
algum modo, favorecem a relação entre masculinidade e violência. Buscamos adensar a 
discussão sobre gênero, assim como ampliar estudos na área da saúde pública que estão 
implicadas neste debate. Neste sentido, nossa proposta é associarmo-nos a todos os que 
discutem a importância de ações voltadas para a promoção de saúde que contribuam 
significativamente para a compreensão de aspectos singulares da situação masculina. 
Pressupomos ser imprescindível colocar em debate a implicação de práticas de gênero, que 
instrumentalizam diversas formas de relações sociais, inclusive aquelas que fazer provir 
situações de violência com diversas conseqüências a saúde. Concluímos que esta perspectiva 
é fundamental para que se possa compreender que a relação entre masculinidade e 
agressividade, tornada hábito socialmente, representa desvantagens à saúde dos homens e ao 
próprio sistema público de saúde. Além disso, sem essa direção, os programas de prevenção, 
findam em práticas que naturalizam relações que são culturais, sendo muitas vezes evasivas 
ou repetitivas, escapando de enfrentamentos importantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Homens, Violência; Saúde Pública. 
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1- SITUANDO A TEMÁTICA 
Inúmeros aspectos do que se costuma chamar de “violência social” têm visibilidade de 

diversos modos: violência doméstica, urbana, familiar, contra a mulher e etc. Todas essas 
“manifestações” de violência são expressas por meio de indicadores epidemiológicos e 
criminais que, mantendo certa circularidade, materializam esses problemas, dando a sensação 
de que eventos violentos são cada vez mais comuns ao nosso cotidiano em função de altas 
taxas de homicídios, lesões, acidentes, dentre outras.  

Dentre vários estudos feitos pelo Ministério da Saúde destacamos o mais recente 
(Saúde, 2008), realizado entre setembro e outubro de 2007, sobre o “perfil das vítimas de 
acidentes e violências” no país, apontando que os homens são os que mais geram 
atendimentos nas urgências e emergências do Sistema Único de Saúde (SUS). A pesquisa foi 
realizada em 84 unidades de atendimento de 37 municípios brasileiros e indicou que das 5.488 
notificações de pessoas vítimas de violências que procuraram as unidades de urgências e 
emergências, 3.896 (71%) eram homens. Também são eles os apontados como os maiores 
agressores, com 3.670 (74%) dos registros de agressões. Entre as mulheres, foram detectadas 
1.592 vítimas de acidentes e violências (29%).  

Esses números são corroborados por outra pesquisa realizada por Indicadores e Dados 
Básicos – Brasil (IDB), publicada em 2006 por meio de um estudo que evidencia a 
predominância dos homens entre os nascidos vivos (5% a mais de meninos), ao mesmo tempo 
em que aponta que os maiores índices de mortalidade em todas as idades, até os 79 anos são 
de homens. Essas pesquisas demonstram que os homens têm apresentado índices de 
mortalidade significativamente maiores que os das mulheres, em todas as faixas etárias. No 
que se refere à causa de mortalidade, a pesquisa citada acima realizada pelo IDB aponta que 
em 2004, 76% dos óbitos totais entre homens jovens foram por causas externas relacionadas 
com a violência como agressões físicas e acidentes de transporte. 

Os números podem nos indicar a importância de reconhecer que os agravos do sexo 
masculino podem se constituir em importantes problemas de Saúde (Coletiva) 1 em função de 
relações sociais predominantemente consideradas “machistas”. 

Segundo Méllo e Medrado-Dantas (2008), “os homens são socializados para reprimir 
suas emoções, sendo a agressividade, e inclusive a violência física, formas socialmente aceitas 
como marcas ou provas de masculinidade”. Os referidos autores também afirmam que “(...) 
esse modelo de socialização estimula uma postura destrutiva e, muitas vezes, autodestrutiva”. 
Os números que expusemos indicam que esta postura circula de forma intensa na vida social 
brasileira. Portanto, desenvolver estudos e pesquisas pautados numa perspectiva de gênero, 
parece ser um caminho fundamental para compreendermos os números apontados acima, que 
teimam em subsistirem por meio da associação entre masculinidade e violência. É preciso, por 
isso, direcionarmo-nos para análises que relacionem teorias de gênero com essas situações de 
violência. Este artigo argumenta que sem essa direção, os programas de prevenção, terminam 
sendo evasivos, escapando de enfrentamentos importantes. 

Portanto, o presente artigo busca a partir de uma aproximação com teorias sociais de 
gênero abordar os índices de atendimentos a homens no IJF problematizando 
posicionamentos em torno do sexo masculino e feminino que, de algum modo, favorecem 
determinadas condições de violência expressas em números tão destoantes quando 
comparados a situação de atendimentos a mulheres. O intuito é associarmo-nos a todos os que 
discutem a importância de ações voltadas para a promoção de saúde que contribuam 

                                                 
1 Entendemos Saúde Coletiva como um domínio genérico de práticas e conhecimentos organizados como um 
campo em uma dada sociedade dirigido a um ideal de bem-estar das populações - em termos de ações e medidas 
que evitem, reduzam e/ou minimizem agravos à saúde - assegurando condições para a manutenção e sustentação 
da vida humana. Esse conceito é desenvolvido por Testa (1992). 
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significativamente para a compreensão de aspectos singulares da situação masculina, sem 
com isso propor qualquer tipo de desatenção a saúde da mulher. 
 
2- A IMPORTÂNCIA DO CONCEITO DE GÊNERO PARA NOSSOS ESTUDOS 

A diferença sexual entre homens e mulheres foi fundamentada e reunida no termo 
gênero, desde a década de 1970, com os estudos de Joan Scott (1990), professora de Ciências 
Sociais no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, historiadora e militante feminista 
norte-americana. Ela se preocupou com a compreensão do “caráter social” implicado nas 
distinções embasadas no sexo e optou por esse termo para evitar o chamado “determinismo 
biológico”. O aspecto indispensável nos estudos de gênero formulado por Scott é expor 
estratégias de dominação que sustentam a construção binária da diferença entre os dois sexos.  

Ela se detém em saber como está configurado o jogo de forças presentes na construção 
e execução de determinadas práticas nas sociedades. Na sua concepção, é relevante discutir 
interesses políticos que perpetuam determinadas práticas sexistas e criam justificativas para 
tais interesses. Portanto, cabe: 

Examinar gênero concretamente, contextualmente e de considerá-lo um fenômeno 
histórico, produzido, reproduzido e transformado em diferentes situações ao longo 
do tempo. Esta é ao mesmo tempo uma postura familiar e nova de pensar sobre a 
história. Pois questiona a confiabilidade de termos que foram tomados como auto-
evidentes, historicizando-os. A história não é mais a respeito do que aconteceu a 
homens e mulheres e como eles reagiram a isso, mas sim a respeito de como os 
significados subjetivos e coletivos de homens e mulheres, como categorias de 
identidades foram construídos (SCOTT, 1994 apud SIQUEIRA, 2008, pag.116).  

 
Dessa forma, Scott articula e traz a noção de gênero como categoria de análise 

baseando-se na relação entre duas proposições: “gênero tanto é um elemento constitutivo das 
relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, quanto uma maneira 
primária de significar relações de poder” (Idem).  

A concepção de gênero ganha força no movimento feminista, cujas principais 
propostas estão voltadas às mudanças nas relações de poder tanto no âmbito público como no 
privado, procurando a desvinculação de qualquer forma de dominação-exploração no 
conjunto das relações sociais (CARLOTO, 2001). Com isso, a expressão gênero passou a 
tratar e priorizar o caráter relacional entre mulheres e homens. Entretanto, nem sempre os 
estudos sobre gênero se basearam em pressupostos que considerassem a concepção de poder e 
a dimensão relacional para a construção das identidades de gênero. 

 Bento (2006) afirma que, inicialmente, tais estudos direcionaram suas interpretações 
sobre as posições dos gêneros na sociedade a partir de uma perspectiva oposicional/binária e 
de caráter universal. A mesma autora alerta para o fato de que essa concepção binária dos 
gêneros, onde cada um ocupa uma posição fixa dentro de uma estrutura hierarquizada, 
reproduz o pensamento moderno que cria sujeitos universais, atribuindo-lhes determinadas 
características que se supõe, sejam compartilhadas por todos e qualquer um. 

Carloto (2001) afirma que a existência de gêneros é a manifestação de uma desigual 
distribuição de responsabilidade na produção social da existência. Para ela, a sociedade 
estabelece uma distribuição de responsabilidades que são alheias às vontades das pessoas, 
sendo que os critérios desta distribuição são sexistas, classistas e racistas. É preciso entender a 
construção dos gêneros como uma dinâmica das relações sociais. Os seres humanos só se 
constroem como tal em relação: 

(...) não se trata de perceber apenas corpos que entram em relação com outro. É a 
totalidade formada pelo corpo, pelo intelecto, pela emoção, pelo caráter do EU, que 
entra em relação com o outro. Cada ser humano é a história de suas relações 
sociais, perpassadas por antagonismos e contradições de gênero, classe, raça/etnia. 
(SAFFIOTI, 1992 apud CARLOTO, 2001, p. 202-203). 
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Não haveria, portanto, uma identidade masculina ou feminina que fosse originada 
naturalmente de algum instinto ou mesmo de “evidências corporais”. Nossas maneiras de 
viver, mais ou menos identificadas como masculinas ou femininas, constituem-se com os 
outros, sejam eles humanos ou não. Cada um dos seres humanos faz parte de processos que os 
configuram constantemente em modos de viver, que variam de acordo com maneirismos e 
tradições culturais, vividos em grupos sociais, em determinadas épocas. Em resumo: o corpo 
não determina de forma única como a divisão social será definida, ou os maneirismos sexistas 
serão vividos. Assim, “as reiterações do sistema [social] em afirmar a determinação da 
natureza sobre os gêneros revela que o gênero não é uma identidade estável; ao contrário, é 
uma identidade debilmente construída no tempo” (BENTO, 2006, p. 92). Esta autora, a partir 
das contribuições de Butler, também afirma que gênero torna-se um conjunto de atos 
postulados por meio da estilização dos corpos. Por isso: 

Não há corpos livres, anteriores aos investimentos discursivos. A materialidade do 
corpo deve ser analisada como efeito de um poder, e o sexo não é aquilo que 
alguém tem ou uma descrição estática. O sexo é uma das normas pelas quais 
“alguém” simplesmente se torna viável, que qualifica um corpo para a vida 
inteligível. Há uma amarração, uma costura, ditada pelas normas, no sentido de que 
o corpo reflete o sexo, e o gênero só pode ser entendido, só adquire vida, quando 
referido a essa relação. As performatividades de gênero que se articulam fora dessa 
amarração são postas às margens, pois são analisadas como identidades 
“transtornadas” pelo saber médico. (BENTO, 2006. p. 89) 

 
A noção de gênero, comumente naturalizada, vai sendo montada nos modos de relação 

das pessoas. Materializa-se na determinação de performances apropriadas e distintas para 
homens e mulheres. Sustentamos que essas performances são diretamente responsáveis por 
atitudes, maneiras de ser de homens, que lhes submetem a riscos que geram contra eles 
mesmos situações de violência caracterizadas como: crimes, acidentes, agressões físicas, 
verbais e etc. 

 
3- OS CAMINHOS DA PESQUISA 

Realizamos uma visita no dia 31 de outubro de 2008 no Instituto José Frota (IJF), um 
hospital de referência da rede pública em Fortaleza-CE. Dirigimo-nos a esta instituição com o 
intuito de realizarmos uma investigação quantitativa dos atendimentos prestados no pronto-
socorro do hospital que nos possibilitasse visualizar a possível diferença no número desses 
atendimentos entre homens e mulheres. Pois, com estas informações poderíamos articular 
reflexões acerca da saúde em relação às teorias que tratam de gênero. Resolvemos, portanto, 
realizar um estudo sobre homens e saúde numa perspectiva de gênero, baseado nos índices de 
violência entre homens e mulheres que tiveram atendimento do período de janeiro a junho de 
2008 no referido hospital. 

Ao chegarmos ao IJF, descobrimos que todas as informações são condensadas por 
motivos de atendimento e divididas em meses, não havendo nenhuma tabela que 
contemplasse uma segmentação dos atendimentos feitos a homens e mulheres.  

Diante de uma dificuldade tão importante para o seguimento da pesquisa ficamos 
inicialmente apreensivos, mas obtivemos as informações gerais de atendimento da forma 
como eram registradas no banco de dados da instituição e assim pudemos organizar os dados 
em uma nova tabela, classificando-os por sexo do indivíduo atendido e motivos de 
atendimento. A facilidade encontrada pelos funcionários em nos fornecer os números de 
janeiro a junho de 2008 nos fizeram assumir esse período como o intervalo sobre os quais 
realizaríamos a pesquisa. 

Os indicadores disponibilizados foram: quantidade, idade, sexo, motivos de 
atendimentos. Estes últimos categorizados como: abalroamento, acidentes na prática de 
esportes, com animais, de moto, de trabalho, no colégio; violência doméstica; afogamento; 
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agressão física; atropelamento; AVC; capotamento; cirurgias eletivas; envenenamento; lesão 
por arma branca; lesão por arma de fogo; pequena cirurgia abcesso/sutura; picada de animais 
peçonhentos; queda da árvore; queda da própria altura; queda de bicicleta; queda de carro em 
movimento; queimaduras; retorno ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) – curativos; 
retorno ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e outros; tentativa de suicídio; toxicomania; 
tratamento clínico; trauma direto. 

Outra decisão que norteou nossa pesquisa foi a de reunir informações de índices com 
referência direta a situações de violência, excluindo assim os registros que não tinham relação 
óbvia com esse tema. Dessa maneira, mantiveram-se os seguintes indicadores: agressão física, 
lesão por arma branca e lesão por arma de fogo. Por dificuldades em gerar uma classificação 
mais abrangente não nos detivemos em outros motivos que também poderiam ser 
relacionados com a violência - tais como capotamento (acidente de carro), atropelamento e 
acidentes em geral - pois necessitariam de um detalhamento da situação que não constava dos 
registros aos quais tivemos acesso.  

Uma dúvida maior ocorreu diante do indicador violência doméstica, já que o conceito 
envolve todos os tipos de violência que ocorrem no espaço doméstico, podendo incluir 
registros de atendimentos relacionados à agressão entre companheiros, abuso sexual em 
crianças, dentre outras formas e o hospital não tinha descrições mais específicas das causas as 
quais esses atendimentos estavam relacionados de forma mais específica. Percebemos que o 
uso dessa estatística poderia direcionar a nossa pesquisa, logo resolvemos retirá-la das nossas 
análises.  

Após reunirmos as informações da maneira que interessava aos objetivos da pesquisa, 
buscamos informações epidemiológicas no Ministério da Saúde e constamos que os homens 
são os maiores causadores de violência e agressões, mas também as maiores vítimas. 
Apontamos esses números no item 1(um). 

 
4- VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SAÚDE PÚBLICA NO IJF  

Retomando algumas discussões de gênero, podemos afirmar que Scott (1990) entende 
que gênero deve ser construído como uma categoria analítica, como um instrumento 
metodológico para o entendimento das chamadas “identidades de gênero”. Por meio desse 
entendimento, o termo gênero é uma categoria de compreensão e explicitação histórica de 
relações de poder, hierárquicas, relacionadas à diferenciação sexual, onde o homem muitas 
vezes ocupa posições privilegiadas. Essa construção está presente no cotidiano das ações na 
área da Saúde, conforme constatação feita pelo próprio Ministério da Saúde (Saúde, 2008) 
que mostra que os homens são os que mais recebem atenção e cuidados nos setores de 
urgência e emergência das capitais brasileiras. Tal cenário indica que eles são os usuários da 
maior parte da verba pública investida na saúde e, segundo o mesmo estudo, os números de 
homens que dão entrada no serviço de saúde por causas relacionadas à violência superam em 
muito o número de mulheres que recebem atendimento devido a causas semelhantes (ver 
Tabela 1). Sob esta perspectiva, buscamos problematizar de que maneira os atendimentos 
realizados em pronto-socorros, no caso o Instituto José Frota (IJF), repercutem divisões de 
gênero e, consequentemente relações de poder extremamente consolidadas e reafirmadas em 
ações cotidianas. 

Ao analisarmos os números de atendimentos no IJF, percebemos que nos meses 
investigados, janeiro a junho de 2008, a porcentagem de atendimentos para homens foi maior. 
Mais especificamente, verificamos que nesse período os homens foram responsáveis por 
54,69% dos atendimentos de urgência e emergência no referido hospital. 
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TABELA 1 
*Informações correspondentes ao ano 2008, em relação ao sexo. 
Fonte: Instituto José Frota (IJF) em Fortaleza-CE 

 
A Tabela 1 corresponde aos atendimentos de forma generalizada e dessa forma estão 

inclusas todas as categorias de atendimentos prestados pelo setor de urgência e emergência da 
instituição. Esse olhar geral é relevante, mas não é decisivo para denunciar que nosso 
cotidiano é atravessado por questões de gênero. Somente por meio de uma maior 
especificação desses números é que foi possível apontarmos a presença das relações de gênero 
em índices de saúde. A Tabela 2 reúne tais motivos e através dessa constatamos que os 
atendimentos, em sua maioria, foram direcionados para homens, podendo ser visualizados nos 
seguintes registros: os homens têm 82% dos casos atendidos de agressão física, 90% dos 
registros de lesão por arma branca e 80% por arma de fogo.  

 
TABELA 2 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO IJF SEGUNDO MOTIVOS DE ATENDIMENTO SELECIONADOS 

MOTIVOS DE 
ATENDIMENTO 

HOMENS 
ATENDIDOS 

PORCENTAGEM 
CORRESPONDENTE 

(Homens) 

MULHERES 
ATENDIDAS 

PORCENTAGEM 
CORRESPONDENTE 

(Mulheres) 
Agressão física 1.406 82% 308 18% 
Lesão por arma 

branca 
532 90% 59 10% 

Lesão por arma de 
fogo 

697 80% 174 20% 

* Informações correspondentes aos meses de janeiro a junho de 2008. 
Fonte: Instituto José Frota (IJF) em Fortaleza- CE. 

 
As porcentagens apresentadas nos casos atendidos pelo IJF apontam para diferenciais 

de gênero que correspondem a posicionamentos sociais, sendo possível afirmar que a 
perspectiva de gênero mais do que perpassar, proporciona um aumento nos atendimentos a 
homens, que deveriam contribuir com questionamentos importantes que visem mudanças nas 
posições dos gêneros sedimentadas em oposições binárias e de caráter universal. 

Sabendo que, em apenas seis meses, no IJF houve 2.635 casos de atendimentos a 
homens, sendo os diretamente vinculados a atitudes violentas distribuídos em 1.406 casos de 
agressões físicas, 532 de lesão por arma branca e 697 de lesão por arma de fogo, nos levam a 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO IJF* 
MÊS HOMENS MULHERES TOTAL 

Janeiro 
8.172 

(57,6%) 
6.002 

(42,4%) 
14.174 

Fevereiro 
8.752 

(56,6%) 
6.703 

(43,4%) 
15.455 

Março 
9.188 

(57,4%) 
6.809 

(42,6%) 
15.997 

Abril 
9.621 

(60,2%) 
6.360 

(39,8%) 
15.981 

Maio 
9.345 
(57%) 

7.065 
(43%) 

16.410 

Junho 
8.956 

(57,3%) 
6.679 

(42,7%) 
15.635 

TOTAL 
54.034 
(54,7%) 

39.618 
(45,3%) 

93.652 
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concluir que as relações que se estabelecem entre masculinidade e violência, construídas 
socialmente e utilizadas como forma de afirmação da masculinidade, representam 
desvantagens em termos de saúde aos homens a todo o sistema de saúde. Afinal, quanto 
maiores os índices de violência, maiores os números de atendimentos no sistema de saúde, 
gerando gastos que poderiam ser reduzidos à medida que as práticas de virilidade que 
ocasionam tais lesões e agressões também diminuíssem. Com isso, faz-se necessário repensar 
novas propostas para o Sistema de Saúde que considerem a violência masculina como sendo 
significativa não simplesmente para justificar aumentos na soma de investimentos financeiros, 
aparelhamentos e pessoal especializado, sim, que a constatação dessa situação, deveria ser 
acompanhada de medidas que também criassem mecanismos que auxiliem na 
desnaturalização dos modos de ser masculino e feminino e também em questionamento 
importante dos modelos violentos culturalmente legitimados e aceitos de resolver conflitos. 

Apesar da constatação de que a violência é marca identitária da masculinidade 
hegemônica, vale dizer que não se deve fixar estereótipos: o homem como eterno 
agressor e a mulher como vítima. Do ponto de vista da Saúde Coletiva, no entanto, 
tampouco se pode desconsiderar a diferença das magnitudes encontradas e dos 
comportamentos que predominam, sobretudo no que diz respeito a propostas de 
prevenção e combate às violências. (SCHRAIBER, 2005, p.13) 

 
Medrado e Méllo (2008) acrescentam a essa discussão: 

Os homens estão colocados no contexto da violência em diferentes lugares, inclusive 
muitas vezes como produto-alvo de padrões de subjetivação orientados por modelos 
de gênero e de relações hierárquicas de poder que definem a dominação masculina 
sobre as mulheres. Ou seja, o mesmo sistema de poder que autoriza os homens a 
agirem de modo agressivo e fazer valer os seus direitos sobre as mulheres em nome 
da honra é o mesmo sistema de poder que os coloca em situação de vulnerabilidade. 
(MEDRADO; MÉLLO, 2008, p. 80) 

 
Os estereótipos de gênero, enraizados há séculos em nossos modos de viver, 

potencializam práticas baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. Dessa forma, a 
masculinidade é expressa pela força e a honra dos homens equivale à auto-afirmação deles 
próprios.  

A sociedade tenta materializar nos corpos as “verdades” para os gêneros. Há uma 
exigência permanente do sistema de afirmar e reafirmar, por exemplo, que mulheres e homens 
são diferentes por sua natureza biológica, como se esse fosse o fator que explicasse a relação 
que existe entre homem e violência. 

Atualmente, pesquisadores sobre violência em quase sua totalidade, afirmam que os 
aspectos biológicos têm um papel mínimo na explicação do comportamento 
violento, enfatizando que os fatores sociais e culturais durante a infância e a 
adolescência são, de fato, os responsáveis pelo comportamento violento de alguns 
homens. Em suma, os homens não são “naturalmente” violentos ou 
biologicamente violentos, eles aprendem a ser violentos! ( LIMA et al. 2007, p. 
33) 
 

Por fim, gostaríamos de ressaltar que consideramos extremamente necessário que 
sejam desenvolvidas ações voltadas para a promoção de saúde que contribuam 
significativamente para mudar a situação singular dos homens. Ações estas que possam 
intervir, no sentido de prevenir, e ao mesmo tempo questionar amplamente as rígidas noções 
que cotidianamente nos habituamos a materializar em nossos relacionamentos, ou seja, que 
possam desnaturalizar a implicação existente entre homem e agressividade. 

Com o presente estudo concluímos que o quadro apontado pelo Ministério da Saúde 
(2008) em que os homens são os maiores causadores de atos violentos e os mais afetados por 
esses é também observado na cidade de Fortaleza. 
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Os resultados encontrados revelam que 54,69% das pessoas atendidas pelo Instituto 
José Frota, hospital de referência no Estado, são homens. Esses números tornam-se mais 
expressivos quando se percebe a discrepância entre o envolvimento masculino/feminino em 
práticas que se relacionam diretamente com a violência, o que nos eleva a consideração de 
que esta situação está intimamente relacionada com relações hierárquicas de poder que 
justificam e favorecem práticas de risco para a saúde e integridade dos homens. 

Que bom seria viver o mundo de terra e mar sem gêneros tão delimitados rigidamente 
em homens, mulheres, gays e trans, ou como disse o poeta Paulo Leminski: 
se  

nem  

for  

terra  

 

se  

trans  

for  

mar 
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