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Resumo: O objetivo desta pesquisa é versar sobre o tema da violência doméstica contra a 
mulher, tendo como foco as intervenções desenvolvidas junto aos homens autores dessa 
violência, destacando a importância do trabalho realizado com os mesmos para que esse 
atendimento seja norteado por uma política que oriente a intervenção dos profissionais, em 
especial, dos assistentes sociais. 
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Abstract: The objective of this research is to discuss the topic of domestic violence against 
women, focusing on the interventions developed with men who are the authors of this 
violence, highlighting the importance of the work done with them so that this care is guided 
by a policy that guides the Professionals in particular of social workers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta pesquisa é versar sobre o tema da violência doméstica contra a 

mulher, tendo como foco as intervenções desenvolvidas junto aos homens autores dessa 

violência, destacando a importância do trabalho realizado com os mesmos para que esse 

atendimento seja norteado por uma política que oriente a intervenção dos profissionais, em 

especial, dos assistentes sociais. 

Abordamos a masculinidade, o machismo e o patriarcado para entender como são 

as relações de gênero e para compreendermos a importância e a necessidade do trabalho 

voltado para o atendimento aos homens autores de violência, com o propósito de levar em 

conta o processo de sua construção social e histórica. Não queremos com isso, isentar este 

homem da responsabilidade dos seus atos, mas sim, entender este processo e buscar 

alternativas à prevenção ou buscar metodologias para a reflexão de gênero a partir da 

violência, proporcionando para estes homens, alternativas de lidar com os conflitos 

inerentes às relações familiar e doméstica. Compartilhamos da ideia de que homens devam 

ser alvos de intervenção para prevenir e coibir a violência de gênero. 

A importância do trabalho com os homens autores de violência se justifica a partir 

de uma questão instalada no campo dos direitos humanos, sob a perspectiva de gênero.  

A pesquisa incidiu nas categorias gênero, violência, patriarcado, poder, 

masculinidade. Para refletir sobre essas questões, tomamos por base as reflexões da autora 

socióloga Heleith Saffioti, Daniel Welzer-Lang, Daniel Korin, entre outros. Vale ressaltar as 

dificuldades encontradas para obter bibliografias sobre as temáticas desenvolvidas neste 

estudo elaborado por assistentes sociais. Porém, a referida ausência de bibliografia 

relacionada a estes temas é um indicador de que existe a necessidade de produzir 

conhecimentos e teorias.  

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO CONCEITO DE GÊNERO 

 

Na obra Gênero, violência, patriarcado, Saffioti (2004, p. 45) afirma: 

 

Este conceito [gênero] não se resume a uma categoria de análise (...). 
Gênero também diz respeito a uma categoria histórica, cuja investigação 
tem demandado muito investimento intelectual. (...) Cada feminista enfatiza 
determinado aspecto do gênero havendo um campo, ainda que limitado, de 
consenso: o gênero é a construção social do masculino e do feminino. 

 

Homens e mulheres vivem uma relação contraditória na qual o condutor de 

dominação só pode ser superado pelo extermínio da desigualdade para benefício de ambos 
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os gêneros. Sendo assim, o machismo prejudica tanto homens quanto mulheres, sendo que 

o deficit maior recai sobre as mulheres.  

 

As mulheres são “amputadas”, sobretudo no desenvolvimento e uso da 
razão e no exercício do poder. Elas são socializadas para desenvolver 
comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens, ao contrário, 
são estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas, que 
revelem força e coragem (SAFFIOTI, 2004, p. 35). 

 

Ressaltamos que a importância da criação do termo gênero está na possibilidade 

de explicar a criação destas regras pautadas em fatores sócio-históricos indo além do 

simples respaldo biológico.  

A distinção entre gênero e sexo permite entender que não há nada de natural nas 

funções e características atribuídas a cada um dos sexos e que, portanto, podem ser 

transformadas. Pode-se dizer que gênero é definido pela sociedade através de normas e 

comportamentos tidos como adequados para homens e mulheres.  

O gênero participa do processo de construção do sujeito, portanto a desigualdade 

de gênero é construída pela sociedade patriarcal.  

Lembramos que gênero obrigatoriamente sinaliza diferença, mas este fato não 

deveria implicar em desigualdades. A desvalorização que o gênero feminino sofre em nossa 

sociedade é consequencia do patriarcado. 

O patriarcado “...refere-se especificamente a sujeição da mulher, e que singulariza 

a forma de direito político que todos os homens exercem pelo fato de serem homens 

(PATEMAN apud SAFFIOTI, 2004, p. 55). 

Gênero e patriarcado podem ser considerados universais, variando de acordo com 

a sociedade em que se manifesta. 

Apesar de ser um fenômeno universal e naturalizado, é essencial não perder de 

vista que o fundamento do patriarcado é de caráter sócio-histórico pautado por sujeitos que 

mantêm entre si relações de poder desiguais em detrimento da mulher. Há uma 

naturalização das atribuições sociais, baseando-se nas diferenças biológicas. 

Apesar da diferença entre os gêneros, é através do patriarcado que se apresenta a 

desigualdade que permeia todos os espaços da sociedade: no mercado de trabalho, no 

acesso aos direitos, informação, justiça, cidadania, etc. 

Neste contexto, entender o que é patriarcado também é necessário para entender o 

exercício da autoridade dentro da ideologia machista.  

Saffioti (2004, p.44) elenca os elementos principais que constitui o patriarcado: 

- o controle da fidelidade feminina;  

- a conservação da ordem hierárquica: 
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 com a autoridade do masculino sobre o feminino; 

  e dos mais velhos sobre os mais novos;  

     - a manutenção dos papéis sociais (ao homem fica incumbida a responsabilidade da 

provisão material e a mulher pelos afetos e cuidados no lar). 

O conceito de patriarcado refere-se a dominação-exploração das mulheres pelos 

homens.   

Tendo o gênero masculino como centro de referência na sociedade em que 

vivemos torna-se difícil as mulheres perceberem o papel subordinado que lhes foi atribuído 

pela ordem social burguesa e patriarcal.  

Portanto, a dificuldade de aceitação da igualdade entre homens e mulheres, entre 

outras questões, é decorrente da dicotomia entre público e privado, onde em casos de 

violência ocorridos dentro de casa ou num ambiente particular não pode haver interferência 

externa. Isto está sendo mudado devido as insistentes lutas feministas que tem o intuito de 

alcançar a igualdade social entre os gêneros. Tal acontecimento merece, de fato, um 

tratamento aguçado no que se refere à criação de uma defesa específica para a mulher, em 

paralelo com um trabalho educativo e reflexivo com os homens autores de violência. 

 

3 MACHO, MASCULINO, MASCULINIDADE, MASCULINIDADES... 

 

Quando nos pautamos na ideologia da supremacia masculina somos levados a 

acreditar que a exclusão e discriminação social feminina é natural, uma vez que que esse 

modelo já está radicado e comanda a política, o social e o econômico. Portanto, é válido 

lembrar que a discriminação do sujeito feminino foi construída socialmente no decorrer dos 

séculos. Conforme afirma Saffioti (2001), o poder do macho, embora apresente várias 

nuances, está presente nas classes dominantes e nas subalternas, nos contigentes 

populacionais brancos e não-brancos. 

O autor Daniel Welzer-Lang, em seu artigo sobre a construção do masculino, 

explica:  

 

Os homens dominam coletiva e individualmente as mulheres. Esta 
dominação se exerce na esfera privada ou pública e atribui aos homens 
privilégios materiais, culturais e simbólicos. (...) A opressão das mulheres 
pelos homens é um sistema dinâmico no qual as desigualdades vividas 
pelas mulheres são os efeitos das vantagens dadas aos homens. 
(WELZER-LANG, 2001, p. 461).   

 

Historicamente, foi estabelecido mecanismos para reprimir, com a finalidade de 

auxiliar na adequação da ordem instaurada e aceitação da supremacia masculina em 
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detrimento a inferioridade feminina. Assim, as mulheres permanecem sujeitas ao poder do 

macho e o modelo patriarcal é mantido. 

 
Logo, quer seja o único provedor das necessidades familiares, quer seja o 
principal deles, não lhe é permitido fracassar. A ideologia dominante impõe 
ao homem a necessidade de ter êxito econômico (...). Mas ser macho não 
significa somente ter êxito econômico. Ao macho estão sempre associados 
valores tais como força, razão, coragem. Logo, os raquíticos, os afetivos, os 
tímidos são solicitados impositivamente a se comportarem de forma 
contrária às suas inclinações. (...) o homem será considerado macho na 
medida em que for capaz de disfarçar, inibir, sufocar seus sentimentos. 
(SAFFIOTI, 2001, pp. 24 e 25)   

 
 

 Segundo Korin (2001), existe um modelo hegemônico de mascunilidade aceito por 

homens e mulheres. Esse modelo indica a relação entre gêneros de forma desigual. Neste 

sentido o autor propõe alteração no padrão vigente: 

 
Superar este modelo representa, em parte, depor o ditador que muitos 
homens trazem dentro deles. Para atingir a igualdade de gênero, os 
homens precisam de novos modelos de masculinidade que os permitam 
sentir-se realizados na prática de condutas que o modelo masculino 
hegemônico proíbe. (KORIN, 2001, p. 69) 

 

Porém, Korin também defende que não existe somente uma mascunilidade, mas 

várias masculinidades. Os homens que fogem ao padrão do que é ser homem nessa 

sociedade (forte, produtivo, combativo, ativo, etc), logo são considerados afeminados. Korin 

afirma ainda que, são poucos os homens que vão reprovar o modelo hegemônico, porque é 

neste modelo que o sujeito masculino terá a permissão para usufruir poder, “tanto sobre as 

mulheres como sobre aqueles homens que são considerados “inferiores” por sua origem 

étnica, circunstâncias financeiras e/ou inclinação sexual”. (KORIN, 2001, p. 69) 

A maneira de pensar e a conduta dos agressores ficam implícitas uma ideia comum 

socialmente partilhada. Homens e mulheres, nascendo, crescendo e vivendo numa 

sociedade patriarcal, passam a achar natural que os homens dominem as mulheres, 

contribuindo para que, sendo entendida como natural esta dominação não precisa ser 

justificada constantemente. 

 

4 VIOLÊNCIA: AS MÚLTIPLAS FACETAS DA AGRESSÃO 

 
A violência, expressa em diferentes tipos,  tem afetado seres humanos de variadas 

idades, bem como tem se instituído nos mais diversos convívios interpessoais. Assim, se 

tem, por exemplo, a violência contra crianças, praticada, muitas vezes, pelos pais, contra o 

cônjuge, praticada, sobretudo, pelo(a) companheiro(a), e contra os idosos, sendo que as 
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violências podem incluir agressões físicas, psicológicas, patrimoniais, morais e sexuais. 

Entre as várias formas de violência sobre as quais conhecemos, destacamos os casos 

associados à violência perpertrada por homens à sua companaheira.  

A violência se expressa de maneira distinta entre homens e mulheres. De acordo 

com as pesquisas realizadas sobre essa temática, a violência praticada contra os homens 

acontece, principalmente, nos espaços públicos e é cometida por alguém do mesmo sexo. 

Enquanto que a violência contra a mulher ocorre, sobretudo, dentro do seu próprio lar e seu 

agressor comumente é do sexo masculino e, em muitos casos, já se relacionou com ele. 

Essa violência também caracterizada como doméstica, é na maioria das vezes, aceita como 

um fenômeno cultural, fazendo parte dos costumes e normas da sociedade que a aceita 

como uma forma de ação disciplinar praticada pelo homem em relação à esposa e filhos, e 

na ausência deste exercida pela mulher em relação aos filhos. Essa aceitação por parte da 

sociedade facilita que os agressores não sejam punidos. 

É importante destacar como esse processo está inscrito dentro de uma sociedade 

capitalista na quais meios de opressão de gênero, classe e raça /etnia validam e mantêm a 

ordem econômica e política que vivemos (Welzer-Lang, 2001).   

A violência contra a mulher, encarada como normalidade social, legitima quem a 

pratica e explica a cumplicidade de quem toma conhecimento dela e fica em silêncio, não 

intervém, confirmando uma natureza de não crime. 

Exemplo disso é o que aconteceu em 2013 no estado do Mato Grosso. Segundo o 

jornal O Estado de São Paulo4, o juiz Jamilson Haddad decidiu trocar a prisão de homens 

autores de violência por repreensão. Desta forma, além da mulher já ter sofrido uma 

violência no âmbito doméstico, a violência de gênero é também perpetrada por ação estatal. 

As várias formas de violência no âmbito doméstico são muito frequentes. O cenário 

é perigoso porque, em nossa cultura, a violência doméstica, parece não ter significado de 

ser severa. Porém os dados estatísticos apontam para a quase obrigação de 

aprofundamento do tema, no sentido de auxiliar na prevenção e combate à violênia de 

gênero. 

Segundo informações da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 1805, a violência 

física é mais frequente, de acordo com o balanço feito pela Central, de 2006 a 2015 foram 

computados 313.453 registros (56,72%). Dentre as demais, estão: psicológica (27,14%); 

                                                 
4
 Disponível em http://m.estadao.com.br/noticias/cidades,juiz-orienta-marido-violento-e-revoga-

prisao,1037829,0.htm; publicado em 01/06/2013 às 16h00 e acessado em 10/06/2013. 
5
 A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, da Secretaria de Políticas para Mulheres, é um 

serviço de utilidade pública que orienta as mulheres em situação de violência sobre seus direitos, 
com o intuito de prestar uma escuta e acolhida nessas situações e prestar informações sobre onde 
podem recorrer caso sofram algum tipo de violência. Disponível em http://www.spm.gov.br/central-de-
conteudos/publicacoes/publicacoes/2015/balanco180-10meses-1.pdf. Acesso em 07/04/2017. 

http://m.estadao.com.br/noticias/cidades,juiz-orienta-marido-violento-e-revoga-prisao,1037829,0.htm
http://m.estadao.com.br/noticias/cidades,juiz-orienta-marido-violento-e-revoga-prisao,1037829,0.htm
http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/publicacoes/2015/balanco180-10meses-1.pdf
http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/publicacoes/2015/balanco180-10meses-1.pdf
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violência moral (10,16%), violência sexual (2,32%); e violência patrimonial (1,75%) . Cárcere 

privado e tráfico de pessoas representaram 1,32% dos relatos nesta década. 

Ainda tratando de estatísticas, conforme o Mapa da Violência 2015, 50,3% das 

mortes violentas de mulheres são cometidas por familiares e 33,2% por parceiros ou ex-

parceiros. O Brasil tem uma taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres. Esse número 

coloca o país em 5º lugar numa lista que a Organização Mundial da Saúde (OMS) compara 

essa taxa entre 83 países. 

Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo6 no ano de 2010 com o 

título “A Mulher brasileira nos espaços públicos e privados” apontou 18% das brasileiras 

declara ter sofrido algum tipo de violência por parte de um homem. A pesquisa também 

aponta que uma mulher é espancada por um homem a cada 24 segundos. 

Esta pesquisa também apontou que entre as formas de violência perpetrada pelo 

homem contra a mulher está a agressão física mais branda, como tapas e empurrões, esta 

é sofrida por 16% das mulheres, já a violência psíquica como xingamentos e ofensas à 

conduta moral da mulher alcançam o índice de 16% e outras formas de ameaças como 

coisas quebradas, roupas rasgadas, objetos atirados e formas indiretas de agressão foram 

expostas por 15% das mulheres e 13% delas declararam ter sofrido ameaças de 

espancamento para com elas e também para seus filhos e ainda 21% declararam ter 

vivenciado a violência psíquica. 

O que podemos observar, de uma forma generalista, são que as pesquisas 

quantitativas com o objetivo de identificar o perfil do vitimado, os tipos de violência, o 

número de denúncias feitas, a relação com o agressor, etc são importantes, mas há uma 

lacuna no sentido de identificar quem é esse agressor no cenário social. Diante disso, os 

levantamentos quantitativos em torno dos altos índices de violência dos companheiros 

contra as mulheres fazem-nos perceber quanto se faz necessário, não somente um trabalho 

com a vítima, mas também um trabalho sistematizado com os autores da violência. Trabalho 

esse, previsto na Lei Maria da Penha. Desta forma, entendemos que é importante identificar 

as causas da agressão para que o trabalho realizado com os agressores seja norteado por 

uma política que oriente a intervenção dos profissionais, e mais especificamente dos 

assistentes sociais. 

 

No entanto, não é tarefa fácil intervir em situações de violência conjugal, 
uma vez que os homens violentos têm dificuldade em assumir ou se 
responsabilizar pelos seus atos, como também são mais resistentes a 
procurar ajuda para resolução de seu problema. Não obstante esta 
complexidade em diagnosticar e em intervir, pode-se traçar um perfil do 

                                                 
6
 Disponível em: http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/pesquisaintegra_0.pdf. Acesso em 

07/04/2017. 

http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/pesquisaintegra_0.pdf
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homem violento quanto aos aspectos comportamentais, cognitivos, 
emocionais e interacionais. (GROSSI & ALMEIDA, p. 2) 

 

O que se pode notar, entre outros elementos, é a necessidade de um conjunto de 

ações que proporcione aos homens autores de violência doméstica um serviço reflexivo de 

responsabilização dos fatos vivenciados e apontamentos de formas de enfrentamento dos 

conflitos, sem a utilização da violência.     

 

5  A FALA DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA 
 

 
Ao escrever sobre os homens e a violência nas relações afetivo/conjugais, Sandra 

Coelho e Cássia Carloto (2003), fizeram uma análise da fala de quatro homens autores de 

violência doméstica cujas companheiras relataram vivenciar o ciclo da violência em relações 

afetivo/conjugais. A pesquisa foi caracterizada como qualitativa, semi-estruturada orientada 

por um roteiro prévio. 

Carloto & Coelho descrevem que os homens entrevistados demostraram ter como 

exemplo o modelo tradicional de casamento construído a partir de um padrão heterosexual e 

funções claramente definidas entre os sexos a partir das marcas de gênero. 

As autoras expõem que no que se refere à paternidade, para a maioria dos sujeitos 

entrevistados ressaltou a responsabilidade da provisão econômica de sua descendência em 

detrimento das relações afetivas. Esses homens demonstraram sentimentos de impotência, 

sofrimentos e dúvidas em diferentes níveis resultado do não alcance do prestígio da 

construção social do que significa ser pai. 

Destacam que nas narrativas dos sujeitos entrevistados, a violência esteve 

presente, variando o modo e proporção, reunindo diversos sentimentos e situações. 

Esclarecendo que para a garantia da honra era necessário o uso da violência 

cotidianamente.  

Relatam que os prejuízos causados pela violência foram muitos, tanto para os 

casais, quanto para os filhos. 

A partir das falas dos homens que agrediram suas companheiras, Carloto & Coelho, 

concluem que não há uma masculinidade hegemônica universal. Mas que ainda está 

fortemente enraizado um modelo de ser homem, onde valorizar atributos como poder e 

virilidade se relacionam com comportamento agressivo e dominador. 

As autoras sinalizam ainda que “outras categorias como a classe e a raça 

permeiam as condutas e atitudes de homens e mulheres, interferindo em suas relações 

afetivas e contribuindo para a ocorrência de situações de violência”. (COELHO; CARLOTO, 

2003, p. 96)  
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Analisaram que o estudo foi importante, pois aproximou o conhecimento 

profissional as práticas sociais masculinas e confirmou a necessidade de levar em 

consideração o olhar masculino nos estudos que se propõem a discutir a construção das 

relações de gênero em nossa sociedade. 

E finalizaram, afirmando que não existem respostas suficientes para todas essas 

questões, mas que as possibilidades de construção são infinitas e dependem de nossa 

capacidade de inovação, comprometimento social e da luta coletiva. 

No artigo escrito por Arthur & Mejia (2005) sobre a fala dos agressores, as 

escritoras buscaram averiguar as ideologias que defendem a violência contra as mulheres e, 

sobretudo da violência doméstica, dando realce às lógicas de conduta e às falas dos 

agressores, expressas tanto nos atendimentos como nas entrevistas, que devem ser 

apreendidas no conjunto dos discursos legitimadores da família e no âmbito da ideologia 

patriarcal que estabelece rígidas hierarquias de gênero e garante a subordinação das 

mulheres. 

Os resultados apresentados no artigo são produto de uma pesquisa realizada na 

cidade e província de Maputo (Moçambique) e que decorreu entre Outubro a Dezembro de 

2004. Os instrumentos de observação utilizados foram as entrevistas semi-estruturadas e a 

observação de atendimentos e em instâncias locais de resolução de conflitos. As entrevistas 

semiestruturadas foram aplicadas às vítimas, aos agressores, aos seus familiares e os 

agentes de mediação. 

Arthur & Mejia relatam que os agressores acham que é legitimo a agressão contra a 

mulher, admitem quando cometem violência contra suas esposas ou companheiras e não se 

intimidam diante de policiais quando são questionados sobre as agressões praticadas. Os 

agressores se justificam e tem uma explicação do porque se viram obrigados a tomar uma 

atitude tão drástica. As justificativas dos agressores são o direito de controle masculino ao 

nível da família; o direito de não interferência por parte de entidades exteriores; a 

necessidade de “corrigir” o comportamento das suas esposas ou parceiras, sempre que 

estas se desviarem dos papéis que lhes foram designados. 

Segundo as autoras, em diversos graus, os outros agentes implicados em situações 

de mediação (agentes policiais, vítimas, membros da OMM, Grupo Dinamizador e tribunais 

comunitários) partilham também destas convicções. 

Margarita e Maria José Arthur decrevem que nenhum agressor vê a intervenção 

familiar de maneira positiva, em todas as situações que a autora analisou, pode perceber 

que a posição dos familiares da vítima nunca surtiu efeito para por fim a violência entre o 

casal. A família defende que o casal deve resolver seus problemas internamente; deve-se 

decidir pela separação porque o casamento não tem condições de continuar; os pais da 



 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

vítima reclamam que o agressor (marido), não os trata com o devido respeito e que não 

regularizou a união conjugal. 

As autoras afirmam ainda que quando a intervenção é feita pelo familiar do 

agressor, pode se observar que muitas vezes procuram manter-se distantes; ou então 

procuram minimizar a violência ocorrida; apoia a vítima e tenta “chamar o agressor  a 

razão”.  

Para Margarita Mejia e Maria José Arthur, após observarem todas as situações, as 

mulheres só procuram ajuda exterior quando vive uma relação violenta e não quando 

acontece um episódio de violência. A violência doméstica deve ser abordada a partir de um 

caráter estrutural e não devemos negar a natureza sexista (discriminação de gênero) das 

instituições sociais, como a família e outras, que cujo objetivo seria combater as violações 

dos direitos humanos de homens e de mulheres.   

Por usa vez, Na tese de doutorado, “A pena que vale a pena: alcances e limites de 

grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher”, a autora Paula Prates 

(2013) ouviu vários depoimentos de homens que foram denunciados por suas ex-

companheiras e companheiras por terem praticado violência doméstica, foram condenados 

e encaminhados para participar de grupos reflexivos, como medida alternativa à pena 

imposta. Prates ressalta que saber o que os homens pensam com relação à violência 

praticada por eles, contra suas companheiras é importante para poder analisar e 

desenvolver uma metodologia de atendimento a eles que seja eficiente e que eles possam 

dar um novo significado às suas crenças, desenvolvidas por uma cultura patriarcal e 

machista. 

Paula Prates também comparou os depoimentos dos homens com os relatos feitos 

quando o boletim de ocorrência foi elaborado, no momento da denúncia, e percebeu-se que 

os homens falam outra versão, onde procuram demonstrar que não são violentos, que são 

vítimas, que foram as mulheres que provocaram etc. eles dificilmente assumem que 

praticaram a violência. 

Por fim, Tales Mistura (2015) também ouviu os homens autores de violência que 

participaram de um grupo reflexivo e ponderou que foi possível identificar mudanças em 

relação às concepções que esses homens nutriam acerca da violência contra a mulher, 

novos posicionamentos frente aos conflitos de gênero, assim como a valorização do grupo 

como oportunidade de diálogo para suas vidas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que os homens autores de violência contra as mulheres também são 

“vítimas” de uma cultura patriarcal e machista pela qual foi socializado, implicando na 

necessidade de corresponder às expectativas vinculadas ao papel de gênero. Neste sentido, 

torna-se indispensável o reconhecimento e atuação com os elementos fundamentais 

relacionados à violência, sem os quais, os resultados aspirados não serão conquistados. 

Entre esses elementos, um dos principais refere-se à politização do debate e das ações, 

algo essencial para não reduzir essa questão a uma visão simplista de que uma mudança 

individual venha a resolver esse assunto. 

Portanto, torna-se fundamental visibilizar o Serviço Social, nesta área de atuação. 

Desta forma, fazer a intervenção profissional em processos sociais e institucionais, enfrentar 

a violência doméstica contra a mulher é colocar em prática o comprometimento do 

assistente social na luta por direitos sociais, norteado pela ética profissional tendo como 

objetivo uma sociedade emancipada. Precisamamos resistir à banalização da violência e 

investir cada vez mais na capacitação continuada na perspectiva de gênero para ter uma 

atuação profissional efetiva na condução de grupos reflexivos e em todos os campos onde a 

demanda do trabalho com o agressor exigir um profissional capacitado.  

Dessa forma, entendemos que a violência contra a mulher e o trabalho a ser 

realizado com os homens autores de violência, necessita de discussão tanto na esfera 

pública quanto na privada objetivando o acesso à informação e à desconstrução dos papéis 

sociais desencadeadores de desigualdades. Sem sombra de dúvidas, a necessidade de 

superação e de mudanças radicais das diferenças sexuais, das desigualdades de poder 

político, econômico, social, cultural, o debate sobre preconceitos e discriminações contra a 

mulher mostra-se imperativo frente ao desenvolvimento da sociedade e da melhoria na 

qualidade de vida de todos.  

A Lei Maria da Penha possibilita em seu artigo 45 que se tenham medidas de 

encaminhamento para os homens autores de violência a serviço de reabilitação e 

reeducação: “Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação”.  

Essa conquista da letra da lei é importante, pois legitima a luta por esse trabalho 

que ainda está em fase inicial. E que precisa de visibilidade e financiamento do poder 

público.  

A estratégia de grupos reflexivos para homens que são autores de violência contra a 

mulher representa uma iniciativa que pode viabilizar um atendimento de prevenção e que 

vem contribuir para a diminuição da violência doméstica contra a mulher, ajudando nos 

serviços de responsabilização para os agressores, possibilitando-os, perceber e assumir 
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que são os únicos responsáveis pelos atos de violência. Além disso, é importante que tais 

serviços sejam implantados como parte de uma política pública, vinculada à justiça e 

integrada à rede de serviços. A consolidação desta política pode ser entendida como um 

avanço na implementação da Lei Maria da Penha e no enfrentamento à violência doméstica 

contra a mulher. 
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