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RESUMO: Este trabalho, de natureza bibliográfica e documental, refere-se à apresentação 
da proposta de grupo reflexivo e educativo sobre gênero para homens, como um 
mecanismo para o enfrentamento da violência contra a mulher e o exercício da cidadania. 
Seus objetivos específicos são: abordar a questão da violência doméstica, sua perspectiva 
histórica; conhecer características de grupos existentes no país. Foram realizadas 
pesquisas bibliográficas e documentais em livros, artigos, sites e leis. Os referenciais 
teóricos utilizados foram a perspectiva sociohistórica, estudos sobre gênero e violência, 
como contribuição para a implementação de política pública no trabalho com homens 
envolvidos em situação de violência doméstica. 
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Abstract: This work, of a bibliographical and documentary nature, refers to the presentation 
of the proposal of a reflective and educational group on gender for men, as a mechanism for 
coping with violence against women and the exercise of citizenship. Its specific objectives 
are: to address the issue of domestic violence, its historical perspective; Know the 
characteristics of groups existing in the country. Bibliographical and documentary research 
was carried out on books, articles, websites and laws. The theoretical references used were 
the sociohistoric perspective, studies on gender and violence, as a contribution to the 
implementation of public policy in the work with men involved in situations of domestic 
violence. 
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INTRODUÇÃO 

Prevenir, combater, coibir, enfrentar. A violência contra a mulher é um fenômeno 

social que possui contra si muitos verbos de ação. Mas de que ações falamos? Pode haver 

outros verbos que designam ações contra a violência? Podemos incluir neste rol “refletir”, 

“educar” e “desconstruir”? Iniciamos o presente trabalho com estes questionamentos, 

acreditando que outras ações podem ser utilizadas em relação à violência contra a mulher.  

O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta de grupos reflexivos e educativos 

de gênero para homens envolvidos em situação de violência doméstica, como uma 

oportunidade desses homens exercerem sua cidadania e recuperarem sua dignidade. Ao 

explanar este objetivo, abordaremos a questão da violência de gênero e sua complexidade 

no âmbito familiar e doméstico. Também será exposto um breve histórico normativo de 

combate à violência contra a mulher e, por fim, conhecer algumas características dos grupos 

existentes no país, que inclui o homem autor de violência doméstica na discussão sobre 

este tipo crime, o respeito e igualdade entre os gêneros.  

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, com análise de dados e artigos 

disponíveis na internet e livros relacionados ao tema. A análise documental será através de 

leis e sites de órgãos públicos.  

Continue lendo esse trabalho para saber mais sobre este assunto atual e importante, 

de contribuição para uma política pública efetiva de enfrentamento à violência contra a 

mulher. 

 

1. Violência de Gênero e Violência Doméstica – Perspectiva histórica e normativa 

 

Desde os nossos primeiros meses de vida, de acordo com a cultura em que estamos 

inseridos, aprendemos a agir de acordo com papéis femininos e masculinos que nos são 

atribuídos e que geralmente estabelece uma relação de dominação ou controle. O sexo 

masculino geralmente é identificado com características de força muscular, honra, virilidade 

e coragem, ao passo que são negadas outras como medo e fragilidade. Já ao sexo feminino 

s0ão atribuídas características associadas à sensibilidade emocional, afetividade, 

maternidade e cuidado da família. 

Entretanto, alguns autores indicam a construção histórica e social destas 

diferenciações, demonstrando que a partir de traços biológicos sexuais são construídos 

papéis de gênero, com características próprias do contexto social específico em que 

vivemos, promovendo uma desigualdade relativa à hierarquia de poder e ao acesso e 

usufruto de direitos, reproduzidos tanto por homens como por mulheres nas práticas 

cotidianas. Com o modelo generalizado de masculinidade citado anteriormente, tornou-se 

comum o autoritarismo e o machismo, onde o gênero feminino foi prejudicado e hostilizado 
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nas relações afetivas, definindo papéis de subalternidade no cotidiano de muitas famílias. 

Muszkat denomina essa adesão como “ideologia naturalista”, que  

 
Diz respeito a um modo de organização das ideias que determina de forma 
quase dogmática os atributos femininos e os masculinos ou, ainda, o que é 
considerado próprio do comportamento de homens e o que é próprio das 
mulheres, como algo da constituição do indivíduo e que vem atrelado ou é 
definido pelo sexo biológico. (MUSZKAT, 2011, p. 50) 

 
O debate reflexivo sobre o tipo de masculinidade e feminilidade predominantes na 

sociedade brasileira se iniciou particularmente no país na década de 1960 

concomitantemente com o fortalecimento do movimento feminista, que questionavam a 

desigualdade entre homens e mulheres, produzindo avanços nos valores e papéis atribuídos 

aos gêneros masculino e feminino. Estes questionamentos sobre a desigualdade tinham 

embasamento na vivência de mulheres que eram muitas vezes oprimidas e sujeitas a 

menos direitos que os homens. Essa opressão se manifestava veementemente através da 

violência, principalmente dentro de seus lares, pois a prática violenta não era vista como tal, 

uma prática errada, mas como algo natural, “ligadas a um ou outro sexo, frequentemente 

consideradas necessárias para a constituição do caráter de identidade masculina” 

(MUSZKAT, 2011, p.51). 

No final dos anos 70, os estudos sobre estas relações de gênero foram ampliados e 

estudiosos contribuíram de forma significativa para o avanço da desconstrução de 

justificativas que perpetuavam essas práticas violentas e geravam também o desequilíbrio 

de poderes nas relações conjugais. A figura da mulher foi se alterando ao longo dos anos, já 

não mais se tratava apenas da mãe, dona de casa, submissa ao marido, sem direito e sem 

voz.  

Na violência de gênero, a questão é a violência gerada a partir de uma relação social 

desigual, neste caso o modelo violento de masculinidade construído social e historicamente 

através das relações estabelecidas entre homem e mulher. Montenegro conceitua que 

gênero “se ocupa em designar as diferenças sociais e culturais que definem os papéis 

sexuais destinados aos homens e às mulheres em cada sociedade” (2015, p.114).  

A violência contra a mulher repercute de diversas maneiras no mundo, formadas 

dentro de cada contexto social, onde impera o papel de subalternidade da mulher. Um 

estudo realizado em Nova Deli em 2012 mostrou que 92% das mulheres indianas relataram 

haver sofrido algum tipo de violência sexual em espaços públicos ao longo da sua vida. 

Outro dado revela que mulheres e meninas juntas representam cerca de 70% das vítimas de 

tráfico humano no mundo, sendo que as meninas representam duas em cada três vítimas, 

segundo dados da ONU. No Brasil, mais de 20% das mulheres que haviam sido agredidas 

alguma vez declararam já haver sofrido violências físicas em mais de cinco ocasiões 
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(Compromisso e atitude, 2016). 

A Constituição Federal de 1988 (C.F./88) foi um marco ao tratar de direitos sociais, 

inclusive aquele que prevê que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e 

que direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher2. Essa normatização contribuiu para a visibilidade das relações 

desiguais de gênero imperantes na sociedade e a expansão do tema violência contra as 

mulheres.  

Antes da Carta Magna, o Brasil havia se comprometido internacionalmente a 

introduzir na legislação interna mecanismos para combater a discriminação e violência 

contra a mulher. 

Dentre os compromissos, destacam-se: A) A Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, generalizadamente conhecida pela 

sigla CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 18 de dezembro de 1979. Foi assinada pelo 

Brasil, com reservas, em 31 de março de 1981. Após a C.F. de 1988, que preconizou a 

igualdade de gênero, o Brasil ratificou-a plenamente. B) Convenção Interamericana para 

prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, também conhecida por Convenção de 

Belém do Pará. Foi adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) em 06 de 

junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995 (PORTO, 2012, p.15) 

A família é um dos lugares onde a violência tem se perpetrado de maneira ágil e 

devastadora, que atinge todos os seus membros, em especial os filhos que mais tarde 

poderão reproduzir a violência presenciada no ambiente familiar. A C. F./88, em seu art. 

226, parágrafo 8º, assegura “a assistência à família, na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas relações”.  

Com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e a divulgação da violência contra a 

mulher como uma violação aos direitos humanos, os altos números de denúncias deste tipo 

de violência evidenciaram a gravidade da situação e tornaram-se comprovadas através das 

diversas estatísticas apresentadas por ONGs e órgãos públicos, destacando-se a violência 

doméstica. De acordo com esta lei, são formas de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, entre outras: a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, tipificadas 

como crime com penas que variam de detenção à reclusão. 

  

   A Lei Maria da Penha é considerada uma das três melhores do  
    mundo. Contudo, estatísticas apontam que os índices de homicídio 
    não diminuíram após a vigência da lei. O que falhou? A lei ou sua 
    aplicação? [...] Apesar da proclamada igualdade e dos avanços 
    legislativos ainda há muito a mudar. Fomos concebidos e criados com 

                                                           
2
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após dezoito anos da Constituição de 1988.  
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    as ideias de inferioridade das mulheres e direito de posse aos  
    homens, noções que se transmitem de geração em geração.  
    (ARRUDA apud ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA, 2014, p. 
    49-50). 

 

Sobre o índice de feminicídios, o Brasil ocupa a quinta posição em um ranking de 83 

nações, segundo o Mapa da Violência 2015 (WAISELFISZ) “com uma taxa de 4,8 

assassinatos em 100 mil mulheres, o Brasil está entre os países com maior índice de 

feminicídios”. Este é um dado apenas dos homicídios, mas a violência contra a mulher, 

principalmente a doméstica, possui outras manifestações com muitas denúncias registradas 

nas Secretarias de Segurança Pública. Com a Lei nº 14.545/2011, os casos de violência 

contra mulheres no estado de São Paulo são divulgados separadamente, o que 

proporcionou maior visibilidade dos altos números deste tipo de crime. De acordo com os 

dados, somente no município de São Paulo, em janeiro de 2017 foram registradas 753 

denúncias de lesão corporal dolosa e 844 denúncias de ameaça, representando a média 

dos meses anteriores (SSP-SP). Em relação aos processos que tramitam nas Varas de 

Violência Doméstica do estado de São Paulo, de 2011 (época da implementação das sete 

Varas de Violência Doméstica na capital) até 08 de março de 2015 estas varas especializadas 

receberam 67.129 casos (COMESP apud ESTADÃO, 2015).  

No entanto, a via exclusiva da judicialização de tal prática não tem sido suficiente 

para a sua redução, pois a violência intrafamiliar possui o seu aspecto relacional 

abrangendo diversos atores sociais que mantém relações estabelecidas com vínculos 

afetivos, forte envolvimento emocional e envolvidas por ideologias historicamente presentes 

na sociedade brasileira, nas quais são comuns o autoritarismo e o machismo. Rocha afirma 

que  

 

A punição e a repressão, pura e simples, não são suficientes para coibir a 
violência contra a mulher, sem um mínimo de políticas públicas voltadas a 
satisfazer as necessidades mínimas da vítima, da família e do próprio 
agressor. (apud MATTIOLI, ARAÚJO e RESENDE, 2013, p. 17)      

  
 

2. Grupos reflexivos e educativos de gênero para homens 

 

Embora preconizado nos artigos 35 e 45 da lei 11.340 de 2006 (Lei Maria da Penha), 

a inserção de homens autores de violência em grupos reflexivos e/ou de reeducação 

esbarra nas poucas iniciativas destes serviços no país. Em 2011, a Secretaria de Políticas 

para Mulheres (SPM) da Presidência da República lançou o documento “Serviços de 

Responsabilização e Educação dos Agressores”, com diretrizes para nortear sua 

implementação. De acordo com esse documento,  
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Os Serviços de Responsabilização e Educação do Agressor 
 devem buscar o questionamento das relações de gênero que  tem 
 legitimado as desigualdades sociais e a violência contra as 
 mulheres, por meio de atividades educativas, reflexivas e 
 pedagógicas vinculadas à responsabilização dos agressores. 
 (BRASIL, p.03) 

 
As primeiras experiências na abordagem com homens autores de violência são 

datadas da década de 1970 nos EUA, “fruto do reconhecimento da insuficiência das 

respostas penais para a contenção da violência contra a mulher e das falhas nas atividades 

de caráter preventivo” (CEPIA, 2016, p.20). No Brasil, esta experiência teve início na 

segunda metade dos anos 90. Em pesquisa elaborada pela CEPIA/RJ realizada entre 2014 

e 2015, mostra que das 27 capitais, apenas 10 apresentavam algum tipo de iniciativa3. 

Através de pesquisas em sites, foram encontrados projetos realizados em outras cidades, 

que estavam em atividade, encerrados ou em fase de projeto-piloto. 

Dentre estes projetos estavam: o Projeto Caminhos de Londrina e Projeto Novos 

Horizontes de Apucarana, cidades do Paraná; no Rio de Janeiro (Instituto NOOS); em São 

Paulo capital o grupo realizado pela ONG Coletivo Feminista e Sexualidade e Saúde e o 

projeto-piloto “Cá Entre Nós” do Tribunal de Justiça (Equipe técnica da Vara de Violência 

Doméstica; o Projeto “E Agora José” da Secretaria de Política para mulheres/Central de 

penas alternativas de Santo André/SP; o Projeto “Tempo de Despertar” parceria do 

executivo com Ministério Público de Taboão da Serra/SP; no Distrito Federal realizado pelo 

Setor Psicossocial do Tribunal de Justiça de Brasília; o Serviço de Educação e 

Responsabilização para Homens Autores de Violência Doméstica – SerH e o Instituto de 

Estudos da Religião do Rio de Janeiro – ISER ambos da capital; no Maranhão, realizado 

pela Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em São Luís; em 

Minas Gerais realizado pelo Instituto Albam de Belo Horizonte.  

São grupos com homens envolvidos em denúncias de violência doméstica e a 

proposta do trabalho é geralmente voltada para a assunção de sua responsabilidade, 

reflexão acerca das relações de gênero e masculinidade, métodos não violentos para 

resolução de conflitos, reconhecimento desta violência como uma violação dos direitos das 

mulheres, e a busca de uma equidade entre os gêneros para a construção de uma cultura 

de respeito e paz. 

 Existem recomendações internacionais para a execução destes programas como o 

da UNODC de 2008 e ONU MUJERES 2012. Nas Nações Unidas (ONU Mulheres), o último 

movimento foi realizado em 2015, o programa “#Heforshe”, que compromete os homens 

também a lutarem por relações igualitárias de gênero. A Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, um dos principais tratados de 
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direitos humanos, tinha o objetivo não só de eliminar a discriminação contra a mulher e suas 

causas, mas também estimular estratégias de promoção da igualdade. “Alia à vertente 

repressivo-punitiva a vertente positivo-promocional” (PIOVESAN, 2015, p. 282). Helleieth 

Saffioti, importante pensadora do feminismo no Brasil, concorda com a necessidade desses 

espaços ao afirmar, 

 

“As pessoas envolvidas na relação violenta devem ter o desejo de mudar. É 
por esta razão que não se acredita numa mudança radical de uma relação 
violenta, quando se trabalha exclusivamente com a vítima, sofrendo esta 
algumas mudanças, enquanto a outra parte permanece sempre o que foi. 
Mantendo seu habitus, a relação pode, inclusive, tornar-se ainda mais 
violenta. Todos percebem que a vítima precisa de ajuda, mas poucos veem 
esta necessidade no agressor. As duas partes precisam de auxílio para 
promover uma verdadeira transformação da relação violenta.” (SAFFIOTI, 
2004, p. 53) 

 
Atualmente, a quase totalidade das políticas públicas voltadas para a questão 

estabelece como clientela de atendimento a mulher, focalizando a assistência jurídica, a 

reinserção no mercado de trabalho e o acompanhamento psicossocial. A não oferta ao 

homem de política pública voltada para as questões de gênero e ressignificação de sua 

masculidade perpetuam-no como ser agressivo, impossibilitado de acessar recursos que o 

ajudem a repensar suas vivências, emoções e ações, desconsiderando até mesmo o desejo 

desse homem de acessar tais recursos. Restaria então à mulher refletir sobre si e sobre 

seus relacionamentos – inclusive os que permanecem – não considerando a participação do 

homem na construção da relação, o seu sofrimento e a sua responsabilidade. De acordo 

com o Projeto Caminhos, realizado no Estado do Paraná,  

 
Existem muitas resistências em relação ao trabalho a ser realizado com os 
homens em situação de violência doméstica. A exclusão do atendimento a 
esse público da parte das políticas públicas, indica uma lacuna que deve ser 
preenchida para que se dê efetividade à Lei 11.340/06, uma vez que o 
objetivo maior dessa legislação é a coibição e a prevenção da violência. 
(PARANÁ, 2011, p. 6) 

 
Grupo é um rico instrumento onde os participantes podem dialogar entre si, falar, 

escutar e fazer o exercício de colocar-se na posição do outro. Esta liberdade da narrativa 

propicia maior responsabilização da pessoa pelas suas ações e consequências através de 

sua reflexão, saindo de uma posição fixa, onde há poucas alternativas, para um maior leque 

de possibilidades. Neste sentido, a responsabilização vem pelo próprio indivíduo, e não 

apenas pela responsabilização legal julgada cabível ou não pelo juiz (OLIVEIRA ET AL, 

2008, p. 65-68).  

                                                                                                                                                                                     
3
 São Luís/MA; Natal/RN; Belo Horizonte/MG; Vitória/ES; Rio de Janeiro/RJ; São Paulo/SP; Porto Alegre/RS; 

Belém/PA; Porto Velho/RO e Brasília/DF.  
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Assim, no processo grupal é possível identificar e questionar as identificações sociais 

do masculino e suas transformações socioculturais ao longo do tempo, abrindo caminho 

para a pergunta como ser homem na atualidade e a possibilidade de uma construção 

subjetiva mais autônoma em relação às determinações sociais e culturais.  

Através da leitura da maioria dos projetos citados anteriormente, é possível perceber 

semelhanças nos temas abordados nos grupos, tais como relações de gênero, direitos 

humanos, masculinidade, violência e sexualidade, que indicam um mesmo objetivo. Alguns 

resultados divulgados quanto à eficácia destes grupos mostram uma avaliação positiva e 

que, em longo prazo, pode trazer significativas mudanças comportamentais e culturais nos 

homens, mudanças que somente a punibilização não tem conseguido realizar.   

No Brasil, assim como em muitos países, a prisão foi naturalizada como solução para 

tudo. No entanto, é sabido que o sistema prisional brasileiro é de péssima qualidade e não 

tem conseguido cumprir com o seu objetivo para a ressocialização do recluso, além de 

possuir um alto custo para os cofres públicos. Ainda que se consiga que todos ou a maioria 

dos crimes previstos na Lei Maria da Penha receba a pena de reclusão, são poucas as 

garantias que esta penalização resultará na diminuição dos casos de violência contra a 

mulher, e nenhuma que haverá presídios para atender a esta grande demanda. 

 
“O investimento na cultura do medo favorece a ideia do poder punitivo e do 
aumento do encarceramento como estratégias de combate à violência [...] 
Como consequência, o debate sobre direitos humanos acaba legitimando a 
concepção que afirma que nem todos os humanos têm direito a ser tratado 
como humano e podem, então, ser submetidos às condições desumanas 
das prisões.” (RUIZ E PEQUENO, 2015, p. 119)  

 
Todo homem e mulher, independente de sua condição social, possui acesso igual ao 

rol de proteção defendido nos direitos humanos, dessa forma, direitos fundamentais da 

pessoa humana para que este viva em sociedade. Nessa perspectiva, um homem autor de 

violência pode reivindicar, ainda que subjetivamente, o direito de recuperar sua dignidade e 

repensar sua ação criminal com o apoio do Estado e até da sociedade civil, ainda que isto 

não esteja explicitamente nos direitos fundamentais, aqueles reconhecidos pelo Estado. 

Também não se pode ignorar que fatores como o desemprego, a dependência alcoólica e o 

uso indevido de substâncias psicoativas podem influenciar nos episódios de violência 

doméstica, mas não constituem a causa do problema. 

  A indefinição a respeito do(s) órgão(s) executor(es) do “Serviço de 

Responsabilização e Educação dos Agressores”, previsto nas diretrizes nacionais, dificulta 

sua apropriação pelo poder público de forma geral e tornando incompleto o diálogo entre os 

entes federativos e as esferas de poder. A possibilidade e não obrigação do Estado na 

efetivação desta política pública tira sua responsabilidade e transfere para iniciativas de 

profissionais - principalmente da sociedade civil - que compreendem a necessidade de um 
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trabalho preventivo, educativo e de longo prazo, onde o homem é o principal protagonista da 

mudança necessária. Frente a difícil apropriação do poder público para busca de respostas 

para as perguntas “quem, como e onde”, não podemos deixar de pensar na 

desresponsabilização que permeia a questão da masculinidade e da violência.  

 

Acredito que o investimento em política pública com foco na violência de 
gênero pode propiciar uma análise crítica, construir um projeto ético-político 
em busca de relações justas, equidade e luta por direitos, capacidade de 
transformações sociais, bem como construir relações mais justas entre 
homens e mulheres. (BLAY Org., p.137, 2014) 

 

3. Considerações finais 

 

A violência contra a mulher é um fenômeno social que ocorre em todas as classes 

sociais, nas diversas faixas de idade, sem distinção de cor ou raça, resultado de uma 

construção histórica em que a mulher foi desvalorizada em hierarquia com o homem, dando 

a este privilégios nas relações sociais, relegando a mulher um papel de subalternidade. 

Cortes e tribunais internacionais de direitos humanos condenaram nosso país por sua 

omissão em relação à violência contra a mulher. Após isso, o Estado deu início a uma 

política pública específica e normatizou o crime de violência doméstica através da Lei Maria 

da Penha. 

A efetividade de um trabalho visando a diminuição dessa violência depende de uma 

abordagem relacional que recupere os aspectos históricos e sociais dos papéis masculinos 

e femininos. Quem é este “agressor”? Ele tem a oportunidade de exercer sua cidadania e 

repensar suas atitudes de modo que possa produzir mudanças em sua vida? É preciso 

dialogar. Um comportamento violento é construído, aprendido, e desconstruir essa ação que 

viola o direito do próximo exige reflexão, reeducação, respeito nas relações de gênero e em 

alguns casos oportunidades de um mínimo social, de dignidade em áreas comuns a todos 

como saúde, educação, moradia e, principalmente, trabalho. 

Neste sentido, é imprescindível que exista um espaço onde o homem autor de 

violência possa refletir sobre essas questões, de modo que lhe seja possível ocupar outros 

lugares sociais e nos seus relacionamentos pessoais, nos quais o estereótipo de 

masculinidade violenta não seja o meio privilegiado para a solução de conflitos, o viés 

responsabilizante seja evidenciado, e o papel do Estado na viabilização deste espaço é 

essencial nos dias atuais. 
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