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A palavra violência, cujo significado vem do latim uio-
lentia, no sentido de veemência, impetuosidade, está ligada, 
em sua origem, ao termo uiolare, que, por sua vez, significa 
violação. É bastante comum, por isso, compreendermos 
como violência um ato característico daquele que age com 
força, uma definição que, inclusive, está presente em muitos 
dicionários. Esta associação frequente entre violência e força 
acaba criando um cenário no qual ambas são compreendidas 
como sinônimos, quando, na verdade, podem ser manifes-
tadas de formas completamente diferentes, até antagônicas, 
dentro de uma interpretação que, para piorar, também nos 
afasta do sentido primário do termo — o ato de violar.

Minha experiência pessoal, o lugar de onde percebo a 
realidade, me faz hoje refletir sobre a violência não somente 
como um ato, mas como uma linguagem. Uma linguagem 
que tem sua gênese no desagradável encontro frequen-
te com atos de violência das mais variadas formas: físicos, 

EMICIDA
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psicológicos, estatais, domésticos e urbanos. A frequência e 
até a sobreposição constante desses (des)encontros faz com 
que episódios de violação sejam absorvidos e incorporados, 
mesmo quando somos meros observadores de tais episódios 
em nossa rotina — o que não faz com que eles sejam irreais. 
Ainda que a violação, no momento em que ela se dá, possa 
acontecer sem sequer ser percebida por suas vítimas, ou até 
mesmo por seus praticantes, ela existe, ela continua a existir.

Pois é. Paulo Freire dizia que, quando a educação 
não é libertadora, o sonho do oprimido é se transformar 
em opressor. Então, é como assistimos naquela cena de A 
cor púrpura, onde a sempre vilipendiada Celie, interpreta-
da pela fantástica Whoopi Goldberg, observa seu agressor 
em uma situação de indignação extrema causada por outra 
mulher e termina por sugerir, com o sorriso mais dolorido 
da história da arte, a solução que considera adequada — 
Bate. Os peixes não sabem que estão molhados.

Assim, a violação é muito mais do que simplesmente 
um ato, ela se transforma em conceito, uma forma de per-
ceber e de se fazer percebido na existência. E, por mais que 
nos esforcemos para categorizá-la como um traço de irra-
cionalidade, não são poucas as ocasiões, ainda hoje, em que 
ela é entendida como a razão. Crescemos em bairros onde a 
menor troca de olhares pode iniciar uma violentíssima troca 
de socos, afinal de contas — o que é que você tá olhando? 
Quão destruída uma pessoa precisa estar para se sentir agre-
dida por um par de olhos? Quantos tipos de violação se en-
trelaçam e se colocam sobre aquele corpo para que alguém 
entenda que racionalizar esse encontro exige xingamentos, 
socos, pontapés e, às vezes, coisas piores? Nos orgulhamos 
de uma insensibilidade perigosíssima, em especial entre os 
homens, o que nos faz viver como se fôssemos drones, aero-
naves não tripuladas que conseguem gerar dor sem necessa-
riamente se colocar em perigo. Ledo engano.
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É bastante comum que elogios, aliás, quando dão a sor-
te de acontecerem, sejam precedidos ou antecedam frases 
como — eu não pago pau pra ninguém. Admiração, afeto 
e reconhecimento são entendidos como sinais de fraqueza, 
ao passo que agredir, silenciar, constranger e assediar são 
entendidos como força, quando são violações. O que justi-
fica homens heterossexuais vociferando contra um homem 
transexual, que está exercendo sua força e reivindicando 
seu direito à paternidade, enquanto silenciam perante pais 
biológicos que abandonam os filhos que ajudaram a gerar? 
O que justifica que esses mesmos homens heterossexuais 
silenciem perante pais que não se dão ao trabalho nem 
mesmo de registrar os seus filhos? Essa não é uma ideia 
completamente irracional do que é ser um pai, do que é 
masculinidade e do que é ser um homem?

Aqui chegamos à pergunta central do livro que você 
tem em mãos: o que é ser um homem?

O que sobra de nós, se nos desconectarmos do que 
Olivia Gazalé chamou de mito da virilidade? Virilidade, 
essa palavra perigosa que não possui um equivalente fe-
minino, que logo se torna inacessível a mulheres e a ho-
mens que não performam a masculinidade “normativa” e 
que coloca todos os outros seres humanos em condição de 
subgênero. Toda uma imposição contraditória nos dizen-
do que domamos feras, desposamos princesas, dominamos 
reinos, somos uma grande síntese ambulante do que signi-
fica poder, para, no fim, darmos de cara com uma pergunta 
inevitável: se o prêmio dado a quem bem desempenha essa 
performance é o poder (cada vez maior) e a glória, por que 
somos líderes isolados no ranking dos suicidas?

O mundo é seu, desde que você não abrace outro ho-
mem, não o beije, jamais ande de mãos dadas ou demonstre 
sensibilidade, desde que você não chore, não desabafe, não 
reconheça o quão difícil está uma situação que tem atra-
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vessado, desde que você não divida as tarefas domésticas, 
não diga eu te amo para os seus filhos, não tenha profundo 
respeito por todos que não são como você, desde que você 
cumpra uma lista extremamente longa de atributos — 
mas, acredite, você é livre e o mundo é seu. Esse belíssimo 
mundo de Marlboro, onde, ao vencedor, resta um câncer.

Está na hora de escutarmos, a nós mesmos e a elas.
Porque as lutas protagonizadas pelas mulheres no 

planeta, chamadas de feminismo, feminismo negro, fe-
minismo interseccional ou o que mais tem me encantado 
recentemente, que é uma corrente chamada mulherismo 
afrikana, ofereceram e oferecem diariamente ao mundo, 
enquanto movimentos políticos, provocações bastante 
pertinentes que presenteiam os seres humanos, todos eles, 
com a oportunidade de exercer a vocação primeira que to-
dos nós temos, que é justamente essa — ser humano. Mas 
é impossível realizar esse exercício se não nos desconectar-
mos com urgência deste paradoxo frustrante que conven-
ce homens ao redor do planeta que a eles pertence toda a 
realidade, desde que essa realidade seja observada por uma 
fechadura. E, pior, que toda experiência para além da limi-
tadora fechadura pode e deve ser violada.

Um triste fractal, que reproduz de maneira cada vez 
mais sufocante o mito da caverna de Platão.

Dito isso, é uma honra anteceder o texto em que você 
vai entrar agora, poder dividir alguns pensamentos antes 
de provocações tão inadiáveis e inquietantes. JJ Bola, nas 
páginas seguintes, entrelaça memórias e estatísticas de ma-
neira bastante cuidadosa, concentrado em abrir um portal 
que ilumine nossa trajetória ao que de fato pode significar 
ser um homem.

Emicida



11

Em uma ensolarada tarde de sábado durante minha 
adolescência, antes de termos selfies e telas sensíveis ao to-
que, antes da invenção do 4G, antes que as redes sociais do-
minassem todos os aspectos da nossa existência, eu estava 
andando pela vibrante, sempre tumultuada, multicultural 
e dinâmica Tottenham High Road, no norte de Londres. 
Eu estava no meio de um grupo grande, de mais ou me-
nos dez dos meus “tios”. Mas eles não eram meus tios de 
verdade. Eles não eram meus parentes, e sim homens da 
comunidade congolesa onde eu cresci. Aos sábados, como 
parte das suas obrigações religiosas, eles realizavam ações 
com jovens da comunidade, o que incluía uma banda de 
sopro e percussão e outras atividades culturais.

Depois de uma dessas sessões de sábado, fui convida-
do para comer na casa de um tio que vivia na região, não 
muito longe da rua principal. Eu não consegui conter mi-
nha emoção. Era um banquete inesperado, com pondu, ma-

SEM MÁSCARA:
O QUE SIGNIFICA 

SER UM HOMEM
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kemba, mikate e ntaba (cozido, banana-da-terra, bolinhas de 
massa frita também conhecidas como puff puff e cabrito as-
sado), um privilégio e tanto. Nós seguimos pela rua princi-
pal a caminho da tal casa, conversando bastante animados. 
Eu era claramente o único adolescente no grupo, vestindo 
calça de moletom, um agasalho com capuz e um tênis Nike 
Air Force 1. Meus tios, de maneira geral, estavam vestidos 
do jeito muito único que os homens congoleses se vestem: 
calça jeans de cintura alta, camisas coloridas apertadas, es-
premendo os corpos barrigudos e nada atléticos, um guar-
da-roupa de marcas famosas e estampas exóticas.

Enquanto a gente caminhava, comecei a me sentir 
bastante constrangido e cada vez mais apreensivo a respei-
to do grupo ao meu redor. Embora eu fosse muito fami-
liarizado com Tottenham — pois passava muito tempo lá 
durante a adolescência e caminhava com frequência pelas 
mesmas ruas, ainda que com grupos e propósitos totalmen-
te diferentes —, eu estava envergonhado de chamar tanta 
atenção, não só por estar em um grupo numeroso, mas por 
estar em um grupo numeroso formado por homens afro-
descendentes vestidos de maneira excêntrica e falando alto 
em lingala. Também encontrei vários outros adolescentes 
pelo caminho. Alguns começaram a me encarar, apontan-
do o dedo e até soltando uma risada ou outra à distância. 
Eu tinha certeza de que me reconheciam e que me escon-
der embaixo do capuz não ajudava em nada. Quer dizer, o 
capuz provavelmente produzia o efeito contrário.

Continuamos caminhando em grupo, agora separados 
em pares ou trios, cada núcleo com sua própria conversa. Eu 
andava com meu tio, de mãos dadas. Isso é perfeitamente 
normal na cultura congolesa e na cultura africana francófo-
na, e mais tarde eu descobriria que também é bem comum 
em outras culturas ao redor do mundo. É uma maneira dos 
homens se unirem e demonstrarem afinidade, assim como 



13

carinho um pelo outro. Essa é a cultura na qual eu cresci. 
Tanto que muitas vezes vi meu pai conversando de mãos 
dadas com outros homens na comunidade, ou enquanto 
eles caminhavam. Era normal, e eu não precisava pensar 
duas vezes no assunto. No entanto, fora das normas cultu-
rais do meu pequeno grupo, andar de mãos dadas cobrava 
um preço insólito e constrangedor.

Para meu alívio, saímos da rua principal e andamos 
em direção ao conjunto habitacional onde morava aquele 
meu tio. Não era minha primeira vez na casa. Eu queria 
correr para lá sozinho, deixando meus tios para trás, e es-
perar por eles dentro da residência, mas o peso de explicar 
esse comportamento me perseguiria por muito mais tempo 
do que eu desejava ou precisava.

De qualquer forma, embora ainda estivesse andando 
de mãos dadas com meu tio, eu já respirava um pouco mais 
tranquilo e confiante. Nós não estávamos mais à vista de 
todas aquelas pessoas na rua, especialmente dos adolescen-
tes, o que não durou muito. Quando chegamos perto do 
endereço final, com um senso renovado de vigor e euforia, 
fomos notados por um grupo de adolescentes que estava 
dando um tempo por ali. Eles nos olharam, os olhos gru-
dados em mim e no tio com quem eu estava andando de 
mãos dadas. Todos aqueles rostos exibindo uma variedade 
de expressões negativas, uma miscelânea que ia da confu-
são ao nojo.

Eu já tinha visto esses caras no conjunto habitacional 
antes. Às vezes eu até trocava um sutil aceno de cabeça com 
eles, um daqueles cumprimentos que revelam respeito e 
aceitação dentro do grupo. Nesses conjuntos habitacionais 
— e, na verdade, em qualquer conjunto habitacional, co-
munidade, quebrada, gueto, beco, favela, seja lá qual termo 
se queira usar —, o respeito tem a ver com o quão forte você 
é, ou pelo menos com o quão forte os outros imaginam que 
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você seja. Eu já participava desse jogo de aparências por 
tempo suficiente para merecer algum respeito. Eu era alto 
e tinha um porte atlético. De fato, tendo sido apresentado 
desde cedo às flexões e à musculação, eu parecia bastante 
intimidador. Mas todo esse respeito que conquistei se dis-
sipou em uma velocidade absurda no exato momento em 
que fui visto andando de mãos dadas com outro homem.

Eu queria colocar meu capuz de volta e esconder o 
rosto, mas era tarde demais: eu já havia me tornado um 
alvo. Larguei rapidamente a mão do meu tio, fingindo que 
procurava alguma coisa no meu bolso, o que para ele não 
fez diferença nenhuma, era só outro gesto cotidiano.

“Ô, gigante”, ouvi uma voz me chamando. Eu sabia 
que ele estava falando comigo e com mais ninguém. Eu 
olhei em volta. Seus olhos atravessaram meu peito. Senti 
minhas pernas tremendo, como se os joelhos fossem de-
sabar no próximo passo. Ele estava com a cabeça coberta 
por um capuz e vestia um agasalho cinza da Nike que todo 
mundo invejava.

“Tá de mão dada, é isso?”, ele disse, e a turma de apoio 
primeiro riu baixinho, para depois explodir em gargalha-
das. Ainda lembro da dor, da pontada no meu coração. É a 
mesma sensação de quando a comida apimentada deixa de 
ser gostosa e entra na categoria de picante além do suportá-
vel, fazendo você implorar para sua boca voltar ao normal.

“Não”, respondi, em um tom que indicava estar ofen-
dido pela sugestão.

“Alobi nini?”, perguntou meu tio, querendo saber que 
comoção era aquela, sem entender o que o sujeito estava 
falando.

“Nada”, respondi com um desdém amargo, “ele estava 
me perguntando as horas”.
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Essa foi apenas uma entre as várias experiências da 
minha infância e adolescência que me fizeram questionar a 
minha noção de masculinidade, me levando a refletir sobre 
aquela pergunta que não somos autorizados a fazer em voz 
alta: o que de fato significa ser um homem? Por que dois 
homens de mãos dadas é algo que não chama a atenção 
de ninguém em uma parte do mundo, enquanto, em outra 
parte, as pessoas param e olham assustadas? Eu sempre me 
perguntei sobre as emoções e os sentimentos dos homens, 
ou melhor, sobre a suposta ausência deles. Eu fui um meni-
no um tanto quanto emotivo. Eu chorava se estivesse triste 
ou incomodado, eu chorava se estivesse feliz, eu chorava de 
raiva. Eu me expressava com toda a intensidade possível, 
através da tristeza e também da alegria. Mas, com a idade, 
isso foi mudando aos poucos. Me tornei mais estoico, mais 
reprimido, mais reservado. Nunca deixava as outras pes-
soas descobrirem como eu me sentia de verdade, às vezes 
nem eu mesmo sabia. Existia um ódio, uma fúria queiman-
do dentro de mim, que eu disfarçava chamando de crises 
de raiva, de pavio curto ou de incapacidade de controlar 
meu temperamento.

E então chegamos nos dias de hoje. Temos nossas de-
finições sobre a masculinidade e sobre as normas culturais 
mais amplas em torno do assunto, mas o que elas signi-
ficam para os meninos que agora se encaminham para o 
mundo adulto? O que elas querem dizer para os jovens e 
velhos que estão por aí se debatendo com uma sociedade 
cujo maior incentivo é para que eles mantenham essa raiva 
que destrói as vidas das mulheres, assim como as vidas de 
muitos homens? Sim, existem muitas questões urgentes a 
respeito dos homens e da masculinidade dos tempos mo-
dernos. Por que os homens são esmagadoramente aponta-
dos pelas estatísticas como os grandes responsáveis por cri-
mes violentos, com destaque para os crimes relacionados à 


