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Resumo: Os discursos científicos e sociais, por vezes, isentam o Estado e a comunidade de 
suas responsabilidades sociais quanto à manutenção de certas práticas culturais. O 
presente trabalho pretende discorrer sobre o patriarcado, enquanto prática cultural; as 
formas de controle utilizadas para mantê-lo e suas relações com a violência intrafamiliar. 
Para isto, será apresentado um programa realizado no CREAS, com um grupo de mulheres 
vítimas de violência. Este grupo encontra seu foco em compreender formas de controle; 
interações entre indivíduos e relações de autoridade que se estabelecem em diferentes 
relações. 

 Palavras-chave: Mudança de práticas culturais; violência 
intrafamiliar; grupo de mulheres vítimas. 

Abstract: The scientific and social discourses, sometimes, exempt the state and the 
community of their social responsibilities regarding the maintenance of certain cultural 
practices. This paper intends to discuss the patriarchy, as a cultural practice; the forms of 
control used to keep it and your relations with family violence. For this, an accomplished 
program in CREAS will be presented with a group of women victims of violence. This group 
is its focus on understanding forms of control; interactions between individuals and authority 
relations that are established in different relations. 

 Key-words: Changes of cultural pratices; domestic violence; 
group of womens victims. 

1. INTRODUÇÃO 

O papel socialmente aceito das mulheres é o de cuidadoras do marido, do lar e dos filhos. A 

consequente culpabilização da mãe ao afastar-se desta prescrição patriarcal contou, desde 

o Brasil República, com a regulação da medicina higienista, cujo discurso atribuía ao 

trabalho feminino fora do lar a causa da degradação da família (Rago, 2001 apud Narvaz e 

Koller, 2006). 

Ao depositarem individualmente na figura da mulher-mãe-trabalhadora a responsabilidade 

por sua condição de pobreza, de abandono e/ou negligência no cuidado dos filhos e filhas, 

discursos científicos e sociais isentam os homens, o Estado e a comunidade de sua 

responsabilidade social (Narvaz, 2005; Silva, 1993; Strey, 2000). 
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O presente artigo pretende traçar algumas considerações sobre o patriarcado enquanto 

prática cultural; a forma de controle utilizada para mantê-lo e as suas relações com a 

violência contra a mulher. 

2. O SER HUMANO ENQUANTO SER SOCIAL 

O fato primordial para o desenvolvimento dos ambientes sociais está no desenvolvimento da 

musculatura vocal na espécie humana. Este desenvolvimento possibilitou a sensibilidade ao 

controle operante, que permitiu a evolução do comportamento verbal (Skinner, 1981). 

“O comportamento verbal possibilitou aos indivíduos da espécie humana desenvolver padrões comportamentais 

de cooperação, formação de regras e aconselhamento, aprendizagem por instrução, desenvolvimento de 

práticas éticas, técnicas de autogestão e, além disso, permitiu o desenvolvimento do autoconhecimento ou da 

consciência” (Dittrich, ET AL in: Moreira, 2013, p. 45). 

Diante do desenvolvimento de sua comunidade verbal, os humanos criaram 

agências controladoras, com a função de controlar seus comportamentos através da 

manipulação de variáveis, deste modo: 

"O grupo exerce um controle ético sobre cada um de seus membros, através, principalmente, de seu poder de 
reforçar ou punir. O poder deriva do número e da importância de outras pessoas na vida de cada membro. 

Geralmente o grupo não é bem organizado, nem seus procedimentos são consistentemente mantidos. Dentro do 
grupo, entretanto, certas agências de controle manipulam conjuntos particulares de variáveis. Essas agências 

são geralmente mais bem organizadas que o grupo como um todo, e frequentemente operam com maior 
sucesso” (Skinner, 1953/2000, p.363). 

Em geral, estas agências descrevem contingências, ou seja, se utilizam de regras e 

instruções para manter os indivíduos se comportamento de uma determinada maneira. 

Grande parte deste controle por regras é feito com a utilização de coerção. 

Ao analisarmos as práticas culturais produzidas por estas agências, podemos encontrar dois 

tipos de contingências culturais: a Macrocontingência, onde contingências entrelaçadas, no 

qual o comportamento e os produtos comportamentais de cada participante do grupo 

funcionam como eventos ambientais com os quais o comportamento de outros indivíduos 

interage; e a Metacontingência, onde contingências individuais entrelaçadas produzem uma 

consequência a longo prazo, maior que a soma de contingências individuais, que não seria 

atingida por pessoas agindo independentemente (Glenn, 1991; Andery e Sério 1996). 

Nossas contingências são em grande parte programadas nas nossas instituições sociais e 

são estes sistemas de contingências que determinam nosso comportamento, por vezes, é 

necessário haver alteração das contingências para alterar o comportamento (Holland, 1978). 

Deste modo, em uma intervenção, a relação do produto agregado em uma 

Macrocontingência e em uma Macrocontingência são diferentes, pois na primeira tem como 

alvo mudanças comportamentais (linhagens operantes); enquanto que na segunda o alvo é 

as contingências comportamentais entrelaçadas recorrentes (linhagem cultural). 

As intervenções culturais alteram condições geradas pelo comportamento, inter-relacionado 

ou não de muitos indivíduos, ou seja, o produto agregado de relações. Elas são necessárias 
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quando estes comportamentos geram um produto agregado que afeta negativamente outras 

pessoas ou quando põe em risco a sobrevivência de uma cultura.  Se tratando assim, de um 

problema social. 

3. O PATRIARCADO ENQUANTO PRÁTICA CULTURAL  

As práticas culturais de um povo, segundo Skinner (1953/2000; 1981/2007), produzem 

certas consequências para esse grupo, estas por sua vez, selecionam aquela prática 

cultural. Esta seleção é responsável pelo surgimento, manutenção, transformação e 

extinção de práticas culturais. Deste modo, podemos definir tais práticas de acordo com 

suas consequências ou produtos (Skinner, 1971). 

Por se tratar do nível de seleção cultural, a aprendizagem de tais práticas é mediada pelo 

grupo social a que estão sujeitos estes comportamentos (Skinner 1953). Há partir disto, 

podemos destacar que as práticas culturais são constituídas por contingências de reforço 

entrelaçadas (Glenn, 1988; 1991) 

Práticas culturais são transmitidas entre gerações porque aqueles que as transmitem são 

reforçados de forma direta, por outro indivíduo, ou indireta, através de outras formas de 

reforço social dos comportamentos envolvidos na prática. 

Deste modo, podemos destacar que o patriarcado enquanto prática cultural ocorre de forma 

a manter os benefícios de agências controladoras, que por sua vez destacam o 

comportamento de seguir regras e punem o comportamento crítico de indivíduos. 

Aqui, entende-se por patriarcado a “[...] forma de organização social na qual as relações são regidas por 

dois princípios básicos: 1) as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens; e 2) os jovens estão 

hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos” (Kohler e Narvaz, 2006, p.2). 

Segundo Kohler e Narvaz (2006, p. 2.) o patriarcado contribuiu para atribuir “[...] um maior valor 

às atividades masculinas em detrimento das atividades femininas; legitimou o controle da sexualidade, dos 

corpos e da autonomia femininas; e, estabeleceu papéis sexuais e sociais nos quais o masculino tem vantagens 

e prerrogativas “ 

A posição da mulher, na família e na sociedade em geral, desde a colonização até hoje, 

demonstra que a família patriarcal foi uma das matrizes de nossa organização social. Para 

destacar estas matrizes, podemos destacar que apenas em 1934 o voto da mulher foi 

assegurado; a mulher teve seu trabalho regulamentado apenas em 1941; e somente em 

1962 que o Código Civil Brasileiro sofreu alterações e as mulheres casadas poderam 

trabalhar sem autorização do marido. (Kohler e Narvaz, 2006) 

3.1 Manutenção do patriarcado e a violência 

O patriarcado é mantido por agências controladoras, em grande parte, através do controle 

aversivo. Este controle, por coerção, produz violência (incluso aqui está a violação de 
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direitos), e se mantém porque, os produtos e subprodutos do uso da violência e coerção são 

semelhantes aos princípios especificados pelo patriarcado. O que estabelece uma ação de 

aumento da intensidade da violência (Andery e Sério, 1996; Koler e Narvaz, 2006). 

Os objetivos finais do patriarcado estão na submissão da mulher, e os subprodutos e efeitos 

colaterais da coerção estão de acordo com estes objetivos, de modo a modificar repertórios, 

tornando individuos receosos e que fazem o “mínimo possível” e com comportamentos 

discriminados por gênero. Estes comportamentos indicam quando mulheres devem ou não 

devem se comportar de determinada forma. 

Skinner (1953/2003) comenta que a longo prazo a punição, ao contrário do reforço, gera 

problemas para o punidor e  ao organismo punido, isto porque, os estímulos aversivos 

geram emoções, predisposições para fugir ou contra-atacar, e ansiedades perturbadoras. 

Produzindo assim, redução da eficiência e felicidade do punido. 

Com o passar do tempo e punições frequentes, estímulos são condicionados e eliciam o 

trabalho de glândulas e músculos lisos, de modo a originar uma condição emocional que 

conflitua com a resposta a ser controlada.  Deste modo, na presença dos estímulos que 

foram condicionados, o individuo anteriormente punido sentirá sensações desagradáveis. 

Entre estas sensações está o que vem sendo chamado de culpa, vergonha e sentimento de 

pecado. 

Com a intensa violência, a esquiva e a fuga ocorrem em grande frequência, o que “produz 

sujeitos quietos, passivos, que fazem o mínimo necessário, que desgostam do ambiente em que vivem e o 

temem e que, assim que puderem, fugirão ou se esquivarão”. Deste modo, algumas mulheres expostas à 

violência aprenderam a ignorar tudo que acontece, de modo a não participar de ações políticas, profissionais e 

pessoais. Onde não há participação na vida da comunidade. Elas desistem da família, da escola, da sociedade e 

de ambientes nos quais são submetidas a controle aversivo. (Andery, Sério, 1996). 

A violência gerada pode afetar todo o repertório comportamental, passando assim a um 

padrão de fuga-esquiva onde os comportamentos emitidos visam sempre à redução ou 

evitação da coerção, com sentimentos de medo. Este repertório estrito e limitado, impede a 

exploração de novidades e de mudanças. Portanto, o individuo passa a seguir uma rotina 

preestabelecida, mecânica, estereotipada e compulsiva. (Andery, Sério, 1996). 

Comportamentos supersticiosos tornam-se muito prováveis, o que por sua vez mantém a 

situação, pois a distribuição desigual de reforçadores e a desigual intensidade das 

contingências aversivas exige uma concepção de que a culpabilidade da violência é da 

vítima. 

E quando nenhuma forma de fuga-esquiva for possível, “[...] a condição pode ser crônica e pode 

resultar em doença “psicossomática” ou outra coisa que interfira no comportamento eficaz do indivíduo em sua 

vida cotidiana” (Skinner, 1953/2003, p. 209); ou o indivíduo pode fugir de si mesmo, cometendo 

suicídio. 

Deste modo, podemos destacar como efeitos colaterais do controle aversivo exercido: 
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1) A eliciação de respostas emocionais que podem ser aversivas ao punidor, e que por isto, 

acaba por liberar reforçadores ao organismo punido, como forma de se esquivar de 

sentimentos de culpa e pena. Este processo acaba tornando o comportamento mais 

provável, pois a punição passa a agir como um estímulo discriminativo para possíveis 

reforços; (Moreira e Medeiros, 2007). 

2) Quem pune se torna um estimulo aversivo condicionado; (Moreira e Medeiros, 2007). 

3) Há um paradoxo da aprendizagem por reforço negativo, onde a apresentação de 

estímulos aversivos dificultam a ocorrência de respostas que os suprimem; (Moreira e 

Medeiros, 2007). 

4)Há a supressão de outros comportamentos além do punido, pois comportamentos que 

estiverem ocorrendo ao mesmo tempo ou temporalmente próximos ao do punido, também 

tem sua ocorrência decrescida; (Moreira e Medeiros, 2007). 

5) A emissão de respostas incompatíveis ao comportamento punido, onde o sujeito passa a 

emitir uma segunda resposta que torna a resposta punida improvável de acontecer. Aqui o 

problema está no fato de que as respostas incompatíveis tornam impossível para o 

organismo discriminar se a contingência responsável pela punição está ou não em vigor; 

(Moreira e Medeiros, 2007). 

6) O contracontrole, onde o organismo controlado emite uma resposta que impede que o 

agente punidor mantenha o controle sobre o seu comportamento. (Moreira e Medeiros, 

2007). 

7) O autoconhecimento do indivíduo pode ser afetado com o uso de punição severa. 

(Skinner, 1974). 

8) Os comportamentos punidos podem ser fortes, o que acaba por evocar reflexos 

característicos de medo, ansiedade e outras emoções (Skinner, 1953/2003); 

9) Pode ocorrer um conflito entre a resposta que leva à punição e a resposta que a evita. 

Isto ocorre, por essas respostas serem “[...] incompatíveis e ambas com probabilidade de 

serem fortes ao mesmo tempo” (p. 208). Quando isto ocorre, as respostas podem se 

alternar em rápida oscilação ou podem se mesclar desordenadamente. Isto pode ser 

observado na pessoa sem jeito, tímida, inibida, e em tartamudos (em uma escala mais 

refinada), pois “[...] o comportamento padrão é interrompido por respostas que distraem a 

atenção, como voltar-se, parar e fazer alguma outra coisa” (Skinner 1953/2003, p. 208); 

4. OS CENTROS DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CREAS) COMO AGÊNCIA PARA MUDANÇA DE PRÁTICAS CULTURAIS: 

O CREAS configura-se como uma unidade publica e estatal, que oferta serviços 

especializados e continuados a familias e individuos em situação de ameaça ou violação de 
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direitos (violencia fisica, psicologia, sexual, trafico de pessoas, cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, etc) (Brasil, 2006). 

A oferta de atenção especializada e continuada deve ter como foco a familia e situação 

vivenciada. Essa atenção especializada tem como foco o acesso da familia a direitos 

socioassistenciais, por meio da potencialização de recursos e capacidade de proteção 

(Brasil, 2006). 

O CREAS, portanto, deve buscar a construção de um espaço de acolhida a escuta 

qualificada, fortelecendo vinculos familiares e comunitarios, priozando a reconstrução de 

suas relações familiares. Dentro de seu contexto social, deve focar no fortalecimento dos 

recursos para a superação da situação apresentada (Brasil, 2006). 

Para o exercicio de suas atividades, os serviços ofertados nos CREAS devem ser 

desenvolvidos de modo articulado com a rede de serviços da assistencia social, orgãos de 

defesa de direitos e das demais politicas publicas. A articulação no territorio é fundamental 

para fortalecer as possibilidades de inclusão da familia em uma organização de proteção 

que possa contribuir para a reconstrução da situação vivida (Brasil, 2006). 

Deste modo, os CREAS podem ter abrangencia tanto local (municipal ou do distrito federal) 

quanto regional, abrangendo, neste, um conjunto de municipios, de modo a assegurar maior 

cobertura e eficiencia na oferta do atendimento (Brasil, 2006). 

 

4.1 O CREAS no município de Álvares Machado e a possibilidade de mudanças de 

práticas culturais em um grupo autogestionado: 

"O ambiente social de qualquer grupo de e pessoas é o produto de uma série complexa de eventos no qual o 
acidente algumas vezes desempenha um papel proeminente (...) Um procedimento cultural não é menos 
eficiente por suas origens acidentais, ao determinar o comportamento característico de um grupo. Mas uma vez 
observado o efeito sobre o comportamento, a origem da prática pode ser examinada mais de perto. Certas 
questões vêm a ser colocadas. Porque o planejamento de uma cultura deve ser deixado tanto ao acaso? Não 
será possível mudar o ambiente social deliberadamente de forma que o produto humano esteja mais de acordo 
com especificações aceitáveis? (...) Quando falamos de planejamento 'deliberado' da cultura, queremos indicar a 
produção de uma prática cultural' por causa de suas consequências'". (Skinner, 1953/200, p. 463-465) 

Há partir do momento em que sabemos como o ambiente nos influencia, somos mais 

capazes de modificá-lo para que ele nos influencie da forma como queremos. O 

conhecimento científico do comportamento humano nos permite ter um mundo melhor. 

Partindo deste viés, não podemos deixar que o aprendizado de valores comunitários “apareça 

com o tempo”. Em vez disso, fornecemos ou providenciamos condições para que as pessoas possam aprender a 

se comportar de forma comunitária. Valores comunitários precisam ser ensinados, não apenas esperamos que 

isso aconteça (...)" (Comunidade Los Horcones) 

Um bom começo está na escuta cuidadosa acerca daquilo que as mulheres nos dizem 

sobre, de modo a possibilitar a análise conjunta destas práticas. Esta análise poderá nos 

levar a uma construção comunitária de igualdade, sendo os seus princípios orientadores do 

serviço dos outros e a responsabilidade pelos outros, ou seja, devemos incitar o 
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desenvolvimento do planejamento e manipulação de delineamentos culturais, através de 

intervenções que buscam o desenvolvimento comunitário dos indivíduos em questão. 

 

5. CONCLUSÃO: 

A partir do disposto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, podemos 

enquadrar a realização do grupo de mulheres no Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivídios (PAEFI). Sempre nos atentando para o respeito à 

heterogeneidade, valores, crenças e identidades das famílias e indivíduos (MDS, 2009). 

O grupo enquanto parte integrante do PAEFI, articula-se com atividades e atenções 

prestadas às famílias em serviços socioassistenciais e de garantia de direitos. Visando 

deste modo, restaurar e preserver a integridade e autonomia destes indivídos, reparando 

danos (provocados pela violação de direitos) e previnindo a reicidência destas violações. 

Este trabalho psicossocial realizado em grupo propicia a alteração de situações de violência 

e relacionamentos que propiciam a violação de direitos, de modo a visar a alteração de 

práticas culturais através de atividades com olhar voltado a sociedade e vida comunitária 

dos indíviduos que integram o grupo (MDS, 2009). 

Por fim, há de se destacar que o enfoque principal do grupo está além de retirar as mulheres 

de situações de violência. Isto pelo fato de seu funcionamento incentivar relações 

comunitárias que propiciam a sororidade e o apoio mútuo entre as mulheres, de modo a 

levá-las a denunciar violações de direitos e encaminhar as vítimas a rede socioassistencial. 

O intuito principal, portanto, está no desenvolvimento da cidadania e do acesso a políticas 

públicas. 
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