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Em meados de 2008, por intermédio do então secretário munici-
pal de Assistência Social e Prevenção da Violência da Prefeitura 
de Nova Iguaçu, Luiz Eduardo Soares, o Iser recebeu, ao mesmo 
tempo, um convite e um desafio: acolher e conduzir o Serviço de 
Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência 
Doméstica (SerH). Iniciativa pioneira daquele município com a 
Secretaria Nacional de Segurança Pública, representada por Cris-
tina Villanova, o SerH carecia de um novo lugar para dar pros-
seguimento e ampliar o seu trabalho. Embora uma ação com os 
homens tenha sido, naquele momento, uma novidade para o Iser, 
o SerH representava o reencontro com uma importante agenda já 
trabalhada por nós em anos anteriores: o enfrentamento à violên-
cia doméstica contra as mulheres.

Previstos em dois artigos da Lei Maria Penha (arts. 35 e 45), 
os serviços de responsabilização ou grupos de (re)educação para 
homens autores de violência doméstica contra a mulher têm se 
ampliado nos últimos anos. Como pode ser visto nesta publicação, 
isso não significa, por outro lado, a inexistência de conflitos ou 
mesmo de diversas dúvidas. Ainda restam muitas questões, de-
safios e análises a serem realizadas. Contudo, o intenso debate 
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retratado pelo livro não nos deixa temerosos ou nos faz abrir 
mão destas ações, mas, ao contrário, reafirma a nossa aposta e 
a crença de que, serviços como SerH são práticas exitosas no en-
frentamento à violência doméstica e na forte tendência ao encar-
ceramento presente nos discursos, políticas e práticas de muitos 
operadores do Direito. 

Desde que iniciou o serviço em Nova Iguaçu, e depois esten-
deu para outros municípios da Região Metropolitana, o SerH/Iser 
atendeu mais de mil homens autores de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher. Ao mesmo tempo, pôde contribuir com a 
capacitação de um leque variado de profissionais que atuam, em 
diferentes espaços, com a temática da violência doméstica. Trata-

-se de uma das primeiras e mais expressivas iniciativas públicas 
direcionadas aos homens denunciados a partir da Lei Maria da 
Penha, tendo servido como parâmetro para uma série de outras 
iniciativas adotadas em todo o Brasil.

Dada a sua vinculação direta com a execução de programas 
de responsabilização para homens autores de violência, a sua 
atuação no amplo debate nacional pela efetividade da Lei Maria 
da Penha e por fundamentar as suas ações no claro propósito de 
contribuir para a formulação e aperfeiçoamento de políticas pú-
blicas, o Iser provoca, com esta publicação, uma série de reflexões 
a quem se debruça sobre os homens autores de violência domés-
tica, mas também aos interessados em reflexões mais amplas a 
respeito das situações de violência doméstica, das masculinida-
des, das alternativas penais etc. Este desenho multilocalizado 
da publicação, como poderá ser notado, é também sua principal 
contribuição: as reflexões não estão circunscritas ou limitadas a 
uma perspectiva ou campo de saber; são psicólogos, advogados, 
antropólogos, sociólogos, terapeutas que, em consonância com os 
saberes próprios aos seus campos de formação, também incorpo-
ram diferentes conhecimentos produzidos a partir dos diferentes 
papéis/lugares que ocuparam em torno desta política (ativistas, 
gestores, estudiosos, facilitadores de grupo, formuladores etc.). 

Queremos, ainda, saudar o Instituto Alban, parceiro de cami-
nhada em terras mineiras, e tantos outros membros desta rede que 
se move em torno das questões das masculinidades e do feminismo 
de maneira a, juntos, contribuir para a superação deste ainda gra-
ve crime no Brasil, o da violência doméstica contra as mulheres. 

Por fim, agradecemos aos diversos colaboradores desta pu-
blicação que, por meio de artigos ou em entrevistas, acreditaram 
em sua importância e contribuíram com diversos aspectos das 
suas reflexões. Esperamos que este livro provoque muitos debates 
que, carregados de desafios, controvérsias e potencialidades, sir-
vam ao aperfeiçoamento desta política ainda em formação.

PedRo StRozenbeRg 
Secretário executivo – Iser
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Retratar a experiência brasileira na implantação dos ser-
viços de responsabilização e educação dos homens autores 
de violência doméstica e familiar contra a mulher no bra-
sil é o tema a que se dedica esta importante publicação do 
Instituto de estudos da Religião (Iser). Por meio de artigos e 
de entrevistas de pessoas que estiveram diretamente envolvidas 
com a implantação desses serviços (em diversas localidades brasi-
leiras desde os anos 1990), além do olhar de especialistas sobre o 
tema, aborda-se desde as intersecções dos serviços com o sistema 
de justiça até os dilemas de sua implantação como política pública.

Especialmente, aprofunda-se a concepção metodológica dos 
serviços, os princípios que devem seguir e as técnicas a serem utili-
zadas. Para quem acompanhou essa trajetória, saber que serão pu-
blicadas as experiências e discussões sobre esse importante e pouco 
visibilizado capítulo dos esforços que se faz para o enfrentamento 
da violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, che-
ga com o sabor daquele compartilhamento que os amigos fazem de 
uma grande experiência. os efervescentes debates ocorridos nesse 
período estão bem representados pelos textos e entrevistas que in-
tegram a publicação, que se enriqueceu por mesclar a vivência de 
protagonistas dessa história a uma abordagem técnica da questão. 

Inicia-se com o artigo Serviços de educação e responsabiliza
ção para homens autores de violência contra mulheres: as possibi
lidades de intervenção em uma perspectiva institucional de gênero, 

Introdução
FabIana CoSta1
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de Fabiana Leite e Paulo Victor Leite Lopes, que traz um panorama 
global do que será tratado na publicação. Nele estão destacados 
os diversos avanços da Lei Maria Penha; detalha-se o documento 
produzido pela Secretaria Especial para Mulheres, que teve por 
finalidade delinear conceitos, atribuições e objetivos dos serviços 
de responsabilização e educação. Faz-se, também, uma apresen-
tação sobre a abordagem jurídica do tema, como a questão sobre 
quais instrumentos jurídicos podem ser adotados para vincular 
homens aos grupos ou a possibilidade do uso de monitoramento 
eletrônico em casos abarcados pela Lei Maria da Penha. Inicia-se, 
ainda, a incursão sobre a metodologia para a condução dos grupos 
reflexivos, tema que será aprofundado nos próximos artigos. 

Não se trata de modificar “consciências”, mediante um pro-
cedimento discursivo. Segundo a autora e o autor, “a experiência 
reflexiva orientada sob uma perspectiva feminista procurará, no 
caso destes grupos, incorporar o(s) relato(s) de violência(s), outros 
aspectos da vida conjugal e familiar dos sujeitos, bem como di-
versos elementos da vida, com intuito de, partindo dessa matéria-

-prima e em constante diálogo dos participantes entre si e destes 
com os facilitadores, possibilitar a emergência de (re)leituras que 
conduzam os próprios homens a melhor se compreenderem no 
interior das relações que estabelecem e, ao mesmo tempo, tornar 
conhecidas e possíveis diversos outros modos de relações pes soais 
não violentas, modos de resolução e mediação de conflitos que 
não impliquem recurso às diversas formas de violência” (p. 28). 

Essa perspectiva que dialoga com a apresentada por Flávia 
Veloso e Cláudia Natividade, no texto Metodologias de abordagem 
dos homens autores de violência contra as mulheres. As autoras ex-
põem o panorama internacional das discussões sobre o trabalho 
com homens autores de violência doméstica e apontam algumas 
diretrizes que têm se destacado como relevantes para a condução 
dos respectivos programas. Segundo as autoras, trabalhar com os 
homens agressores tem sido considerado um recurso fundamen-
tal no processo de prevenção e enfrentamento da violência domés-
tica e familiar contra a mulher. 

Destacam que os programas devem ter por objetivo aumen-
tar a segurança das mulheres e de seus filhos e inserir-se na rede 
ampliada de proteção, integrando-se com os outros esquemas de 
segurança existentes para fortalecer essa proteção. Assim como 
diversos autoras e autores que contribuíram para esta publicação, 

Flávia e Cláudia concordam que a base do programa deve estar na 
perspectiva de gênero, bem como na compreensão da complexi-
dade da violência. Apontam ainda os seguintes princípios para o 
trabalho com os homens: contato com e apoio às mulheres em situ-
ação de violência doméstica; política de proteção aos filhos(as) do 
casal; crença de que as pessoas têm capacidade de mudar; promo-
ção da valorização sistemática e continuada do comportamento de 
risco em todas as fases da intervenção; capacidade e qualificação 
da equipe de profissionais, controle de qualidade, documentação 
e avaliação do programa; e observação do formato e do tempo ade-
quado de intervenção. 

Apresentam, ainda, reflexões críticas, ressaltando a neces-
sidade de essas intervenções não apenas adotarem uma perspec-
tiva de gênero, como também se pautarem em um ponto de vista 
feminista. Além disso, apresentam restrições aos modelos de inter-
venção classificados como “psicopatologizante/clínico” e “instruti-
vo/pedagógico”, explicando por que o modelo “reflexivo/responsa-
bilizante” apresenta uma proposta política mais interessante. 

Essa perspectiva é semelhante a que marca a formação dos 
facilitadores do Serviço de Educação e Responsabilização para 
Homens Autores de Violência contra a Mulher (SerH), descrita por 
Raul Attallah, Roberto Amado e Pierre Gaudioso, no artigo Experiên
cias no trabalho com homens autores de violência doméstica: refle
xões a partir da experiência do SerH. o serviço é responsável por 
formar “uma equipe de profissionais qualificados em realização 
de grupos reflexivos que sejam capazes de enfrentar os desafios 
de trabalhar gênero, masculinidades e violência com uma popula-
ção extremamente heterogênea que frequenta estes grupos” (p. 78). 

os autores detalham de que modo se dá a operacionalização 
do serviço, desde a construção de parcerias, a formação dos facilita-
dores, os mecanismos de intervenção, avaliação e monitoramento, 
até as questões de encaminhamento pelo sistema de justiça. Nesse 
ponto, ressaltam a necessidade de aprimoramento dos mecanismos 
de encaminhamento, por meio de avaliações adequadas pelas equi-
pes dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

Também a partir de uma experiência na implantação de 
serviços com homens, Felippe Lattanzio e Rebeca Barbosa, no ar-
tigo Grupos de gênero nas intervenções com as violências masculi
nas: paradoxos da identidade, responsabilização e vias de abertura, 
defendem que há uma relação relevante entre masculinidades 
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e violência e que, portanto, a base para trabalhar atos violentos 
parte da percepção do quão marcada pelo gênero é a constituição 
dessas identidades, não apenas nos casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Assim, acreditam que “os grupos refle-
xivos de gênero são ferramentas eficazes para intervir nas violên-
cias masculinas de forma geral” (p. 95). 

Destacam também a responsabilização como um dos eixos 
metodológicos principais na condução desses grupos. Aqui, a res-
ponsabilização é descrita como uma forma de “quebrar discursos 
naturalizantes e justificadores para os atos de violência, implicando 
o sujeito nas escolhas feitas e mostrando que outras possibilidades 
são sempre possíveis. o caminho da responsabilização, ainda, bus-
ca mostrar aos homens a estrutura social de desigualdade, privilé-
gios e dominação, colocando os sujeitos como atores de suas vidas e 
responsáveis pela manutenção dessa estrutura hierárquica em seus 
cotidianos e em suas relações sociais e de intimidade” (p. 95). 

Felippe e Rebeca descrevem a experiência na formação de 
grupos com a participação de membros de torcidas organizadas 
e o quanto a utilização da metodologia produziu reflexões sobre 
o modo de esses homens se comunicarem e resolverem conflitos 
de forma dialogal e não violenta. Em seu texto, descrevem as his-
tórias de sucesso das intervenções realizadas, sempre com a per-
cepção, repetida ao longo dos vários textos, de que não se trata 
de uma aposta universalizante, mas um dos caminhos possíveis: 

“para uns são realmente significativas e início de mudanças radi-
cais nas relações estabelecidas; para outros, são possibilidades 
que se abrem de não precisar exercer a masculinidade unica-
mente de forma rígida e estereotípica, iniciando uma percepção 
verdadeira do outro; para outros, são momentos que lhes causam 
estranhamento e novas formas de pensar, mas que não significam 
necessariamente mudanças visíveis” (p. 102).

Em seguida, o artigo de Marta Machado, O sentido da respon
sabilização no direito: ou melhor, a invisibilização de seu sentido 
pelo direito, faz a transição da publicação para o debate sobre polí-
tica criminal. A vinculação entre os temas grupos reflexivos e po
lítica criminal gira não apenas em torno da problemática questão 
sobre os instrumentos jurídicos disponíveis para vincular os au-
tores aos respectivos programas, mas também e, principalmente, 
sobre de que modo o trabalho com esses homens pode sobreviver 
dentro da lógica dominante de como se deve fazer Justiça Criminal. 

Esse caminhar sob o fio da navalha, que é a construção de 
novas práticas dentro do Direito Penal, está retratado no diálogo 
entre o artigo da Marta e a entrevista com Bárbara Mourão. uma 
leitura que reconhece os riscos da caminhada, mas aposta na dire-
ção e na responsabilidade dos que estão nela envolvidos. 

Essa é a inquietação que surge latente ao longo de toda a 
entrevista concedida por Bárbara. Com a clareza e sensibilidade 
que lhe são próprias, ela apresenta o panorama sobre as princi-
pais discussões que afetam a metodologia dos grupos reflexivos, 
os deslizes possíveis, os desafios para a sua sustentabilidade, além 
de trazer o seu olhar sobre a Justiça Criminal. 

Nesse ponto, Bárbara dá um recado agudo, chamando a aten-
ção de todos os que aplicam a Lei Maria da Penha: vamos mais uma 
vez tentar resolver um problema, o de violência, com uma lingua-
gem, com um paradigma violento? Embora afete as discussões 
sobre a atuação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, essa indagação perpassa a reflexão sobre o modo 
de atuar do Sistema de Justiça Criminal como um todo e que aqui 
ganha um realce especial porque a experiência com os grupos re-
flexivos e sua implantação não permite deixar o enfrentamento 
dessa questão de lado. 

Admitir que a participação nesses grupos seja uma das formas 
possíveis de sanção abala a crença de que a resposta penal neces-
sariamente deve infligir dor, o que entra em choque com a crença 
que dá sustentação ao modo de agir tradicional da Justiça Criminal. 

Em seu artigo, Marta Machado explicita as origens desse modo 
de pensar e apresenta os debates recentes sobre como o Direito Penal 
tem tentado escapar dele e mostra a necessidade de se desvincular a 
ideia de responsabilização à de punição. 

Sustenta que, ao se desnaturalizar a ideia de prisão como res-
posta única ao crime, abre-se um leque de possibilidades infinitas 
para as discussões de políticas públicas voltadas ao enfrentamento 
dos problemas de segurança pública e de justiça. Se a introdução dos 
grupos reflexivos como resposta penal possível para os delitos prati-
cados em contexto de violência doméstica contra a mulher balança 
essa ligação com as estruturas arcaicas do Direito Penal, do mesmo 
modo, afeta as discussões sobre os instrumentos do Processo Penal. 

Caminhava-se para um consenso sobre ser a suspensão con-
dicional do processo o melhor mecanismo para promover a res-
ponsabilização dos homens nos grupos reflexivos, nas hipóteses 
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em que isso fosse possível e adequado. Esse instituto permite essa 
aposta na “capacidade dos seres humanos de se transformarem” 
(p. 132), de que fala Barbara Mourão, mas mudanças legais e na 
recente jurisprudência brasileira balançaram a convicção de que 
ainda é cabível a sua aplicação nos casos de violência doméstica e 
familiar contra a Mulher. 

Diante desse cenário, chama a atenção uma nova prática, ci-
tada ao longo de diversos textos: a imposição dos grupos por meio 
das medidas protetivas de urgência. É certo que os debates jurídi-
cos sobre a possibilidade de aplicação da suspensão condicional 
do processo deixou os grupos reflexivos em “vias de extinção”. 
Resta saber se, para tentar sobreviver, será necessário compactu-
ar com a total inversão das garantias processuais e avalizar a apli-
cação de sanção sem o devido processo legal. 

Aqui fica o alerta para os que estão juntos nessa caminhada, 
desde sempre delicada. Das delicadezas dessa caminhada, aliás, a 
entrevista de Fernando Acosta, que encerra a publicação, dá uma 
boa dimensão, ao retratar a riqueza da vivência deste que é um 
dos grandes protagonistas desta trajetória. Fernando nos conta 
suas primeiras descobertas sobre o tema no seu consultório ou na 
condução dos grupos de mulheres, os debates que permearam a 
implantação dos primeiros grupos reflexivos, de que modo os ser-
viços acabaram incluídos na Lei Maria da Penha, a dura batalha 
para que eles sejam reconhecidos como política pública. 

A entrevista traz relatos identificados, descreve momentos, 
cita pessoas públicas. Paralelamente, apresenta o percurso que 
levou ao amadurecimento da metodologia dos grupos reflexivos, 
as novidades e dúvidas que rondam a questão e o eterno choque 
entre o ideal e o possível. 

A frase que encerra a entrevista e o livro não poderia ser mais 
oportuna: “foi transformador para a minha vida” (p. 162). A trans-
formação tangencia o debate que esta publicação evidencia: transfor-
mação de relações desiguais, transformação de política criminal, 
transformação de políticas públicas. É certo que há sempre ousadia 
nesse desejo transformador, mas o que a publicação nos mostra é 
que temos não uma aposta ingênua na experiência, mas um olhar 
atento sobre o que vem sendo feito, com consciência sobre os riscos 
e a certeza da necessidade de aprofundamento do conhecimento so-
bre as práticas construídas e seus resultados. 

Notas

1. Fabiana Costa é mestre em Direito pela universidade de Brasília. 
Conselheira do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenci-
ária (CNPCP). Presidiu a Comissão Nacional de Apoio às Penas e Me-
didas Alternativas (Conapa), do Ministério da Justiça. Promotora de 
justiça, atua em promotoria de defesa da mulher em situação de vio-
lência doméstica e familiar desde a publicação da Lei Maria da Pe-
nha. Tem livros e artigos publicados. Email: fabianall@hotmail.com



Serviços de educação e responsabili-
zação para homens autores de violência 
contra mulheres: as possibilidades  
de intervenção em uma perspectiva 
institucional de gênero 
FabIana LeIte1 e PauLo VICtoR LeIte LoPeS2

Contexto histórico de emergência  
da Lei Maria da Penha

Sancionada em 2006, a Lei Maria da Penha promove um 
marco na luta contra a violência de gênero, impondo desa-
fios às instituições públicas e privadas para que se institua 
uma ampla e eficiente rede de enfrentamento à violência 
contra a mulher, o que representa um inquestionável avan-
ço à garantia dos direitos humanos das mulheres e à luta 
contra a violência doméstica no brasil. Essa conquista repor-
ta a um longo processo histórico de luta dos movimentos feminis-
tas para estabelecer, nos campos do sistema de justiça e das políti-
cas públicas, o enfrentamento a este tipo de violência. Apesar de 
esse movimento ter se constituído muito antes, procurando, entre 
outras agendas, desnaturalizar a violência contra a mulher, dar 
visibilidade ao tema e estruturar soluções para o problema, é so-
bretudo a partir da década de 1970 que a questão se expande na 
produção acadêmica e literária, nas conferências mundiais, em 
debates e na formulação de políticas públicas.

Esse ativismo com foco nos direitos das mulheres, já no iní-
cio da década seguinte, provocaria ações mais institucionalizadas 
tanto do poder público como dos movimentos sociais. Em 1980, 
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em São Paulo, o “SoS Mulher” é fundado a partir da iniciativa de 
feministas: uma ação que buscava não apenas atender mulheres 
vítimas de violência doméstica, mas, promovendo a “conscientiza-
ção” a respeito da “opressão de gênero” que envolvia a violência, 

“emancipá-las” de tais condições (GREGoRI, 1993). Ainda no mes-
mo período, outras ações eram iniciadas em Recife, Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte. Anos depois, em 1984, o Brasil ratificou as metas 
e medidas para o fim dessa modalidade de violência, estabeleci-
das pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação contra a Mulher (Cedaw), das Nações unidas, em 1979. 

Na metade da década de 1980, como resposta a uma deman-
da de setores do movimento feminista, foi criada a primeira De-
legacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Com o 
intuito de oferecer um serviço mais sensível às particularidades 
da violência doméstica contra a mulher e às vulnerabilidades das 
vítimas, objetivando ofertar uma atenção mais humanizada às 
mulheres que nas delegacias distritais, esses novos equipamentos 
públicos esbarraram nas mesmas dificuldades de ordem cultu-
ral que as demais delegacias: a desqualificação das situações de 
violência enfrentadas pelas mulheres e o reduzido compromisso 
daquela instituição em dar continuidade aos casos. Contudo, não 
se pode questionar duas importantes conquistas: as Deams ofere-
ceram maior visibilidade ao tema da violência doméstica contra 
a mulher, até então muito incipiente, e também constituíram um 
meio de fortalecer os canais de diálogo, de comunicação, entre se-
tores do movimento feminista e atores governamentais.

Visando à defesa dos direitos das mulheres, contra qual-
quer forma de violência e de acordo com a proteção e promoção 
dos direitos humanos, o Brasil se tornou signatário de diversos 
instrumentos jurídicos internacionais. Em 1992, é realizada a 
Convenção Americana dos Direitos Humanos e, em 1993, em Vie-
na, a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, proclamando 
inalienáveis os direitos humanos das mulheres e definindo que 
os países participantes e signatários deveriam combater “todas as 
formas de violência contra a mulher”. Em 1994, em Belém, rea-
lizou-se a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher, reafirmando que, segundo 
um postulado discutido em Viena, “a violência contra a mulher 
abrange a violência física, sexual e psicológica” e pode ocorrer “no 
âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação 

interpessoal” (VIANNA e LACERDA, 2004, p. 78). Além disso, ain-
da nessa convenção, firmou-se o compromisso para que os paí-
ses revissem as suas legislações, tendo em vista instaurar novos 
marcos jurídicos que preservem as mulheres e punam as situa-
ções de violência doméstica. Em 1995, a Plataforma de Ação da IV 
Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em Pequim, é 
adotada pela oNu, consagrando o combate à violência contra a 
mulher como um dos “temas unânimes” e sugerindo uma série 
de ações para erradicá-la em todo o mundo. Em 1999, o Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres é adotado pela oNu. No ano 
seguinte, em Nova Iorque, realizar-se-ia a Conferência Pequim+5 
para avaliar o andamento das ações empreendidas.

No cenário nacional, do mesmo modo, esses anos foram fun-
damentais a essa agenda política. Além da criação das primeiras au-
tarquias públicas destinadas às mulheres e de um movimento inten-
so de criação nos municípios e estados dos Conselhos de Direitos das 
Mulheres, instrumento que começou a ser criado ainda na década 
de 1980, em 1995 entra em vigor a Lei 9.099, um novo marco no tra-
tamento criminal da violência doméstica contra a mulher.

Com o objetivo de conferir maior celeridade ao Judiciário 
e tendo como referência a conciliação entre as partes envolvidas, 
essa lei estabeleceu novas diretrizes na legislação processual 
penal para aqueles crimes definidos como de “menor potencial 
ofensivo” – entre os quais, lesão corporal leve e ameaça. Esses, de 
acordo com a Lei 9.099, passam a ser arbitrados pelos Juizados 
Especiais Criminais (Jecrims) e, em razão disso, têm como penas 
possíveis a instituição de multas e medidas restritivas de direi-
tos. Nesse sentido, dois institutos despenalizadores previstos na 
nova lei (“transação penal” e “suspensão condicional do proces-
so”) tornaram-se importantes mecanismos de estabelecimento de 
alternativas penais. 

Logo após a sua criação, já era reconhecido que a principal 
demanda dos Jecrims se firmava a partir dos casos de violência 
doméstica contra a mulher. Embora tenha constituído importan-
te meio de visibilidade do tema e de reconhecimento e produ-
ção do poder das mulheres, que agora tinham um mecanismo 
de representação contra os seus parceiros, a Lei 9.099/95 tam-
bém conservava diversos problemas e foi alvo de muitas críticas 
(CAMPoS, 2003). 
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A centralidade da conciliação e o despreparo de parte dos 
operadores do Direito conduzia ao alto número de conciliações 
indesejadas (ou coagidas) e ao arquivamento de processos. o que, 
de algum modo, representava uma abertura das “portas das insti-
tuições judiciais às mulheres vitimas de violência” (GoMES, 2010, 
p. 24) e, mesmo, do reconhecimento das alternativas penais como 
respostas possíveis a determinados delitos, conduzia, ao mesmo 
tempo, a banalização dessa violência e desqualificação da vítima, 
visto que o desfecho do processo, muitas vezes, não observava as 
complexidades dos eventos, não garantia a segurança das mulhe-
res e ainda era definido com a sua contrariedade, sem considerar 
as suas demandas ou mesmo deslegitimando o seu discurso.

Muitos pontos dessa insatisfação, sobretudo aqueles levanta-
dos por setores do movimento feminista, direcionavam-se a aspec-
tos operacionais criados pelo próprio texto da 9.099 e ao questio-
namento a respeito da denominação da violência doméstica como 

“crime de menor potencial ofensivo”. Além disso, demandava-se 
que a compreensão desses eventos fosse feita de modo mais com-
plexo pelo Estado, assegurando uma assistência integral à série 
de questões que envolvem a violência doméstica contra a mulher. 

Nesse sentido, em 2002, alguns anos após a condenação do 
Brasil na Corte de Justiça da organização dos Estados America-
nos (oEA) por omissão no caso de violência sofrido por Maria da 
Penha Fernandes,3 um consórcio de instituições4 e juristas femi-
nistas se formou com o intuito de propor uma nova lei. A Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), em 2004, cria 
um Grupo Interministerial para examinar a proposta oriunda 
desse “consórcio” e apresenta o PL 4.559/04 na Câmara dos De-
putados. A lei foi sancionada e entrou em vigor no ano de 2006 
(BRAzÃo e oLIVEIRA, 2010). 

Com o advento da Lei Maria da Penha, constitui-se um dis-
positivo legal sistêmico, com desdobramento em várias áreas do 
Direito e, principalmente, indicando-se o compartilhamento de 
responsabilidades visando ao enfrentamento da violência. Ao 
se firmar como uma legislação específica destinada ao fenôme-
no “violência doméstica contra a mulher”, a Lei 11.340/2006 não 
apenas se constrói a partir de uma perspectiva que observa esse 
crime de modo mais integral e complexo, mas, em conformidade 
com isso, propõe um conjunto de ações que amplia o escopo do 

âmbito estritamente penal para a sua constituição como uma po-
lítica afirmativa e sistêmica de enfrentamento a esta modalidade 
de violência. Nesse sentido, vale destacar a ampliação dos senti-
dos de violência a serem criminalizados (a partir da tipificação 
penal das cinco modalidades inscritas na lei: “física”, “psicológi-
ca”, “sexual”, “patrimonial” e “moral”), a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (com competência 
para julgar processos civis e criminais), a previsão e estímulo à 
criação e consolidação de uma diversificada rede de assistência 
(incluindo, entre outros equipamentos, casas-abrigos, centros de 
referência da mulher, serviços de educação e responsabilização 
para autores de violência doméstica), o estabelecimento de algu-
mas garantias sociais às mulheres (por exemplo, a inclusão, por 
tempo determinado, em programas assistenciais do governo; a ga-
rantia do afastamento do posto de trabalho, sem implicar rompi-
mento de vínculo, quando a integridade física estiver ameaçada), 
a previsão das medidas protetivas e do tempo máximo de 48 horas 
para a sua apreciação pelos juízes; a estipulação e planejamento 
de campanhas e atividades de prevenção centradas no combate ao 
machismo; e a criação de programas continuados de qualificação 
e formação para os operadores de Direito desse campo. outra im-
portante inovação sancionada com a lei é a possibilidade de o juiz 
determinar o comparecimento obrigatório do agressor a progra-
mas de caráter educativo. 

Com essas inovações, a Lei Maria da Penha (LMP) trouxe im-
portantes modificações com relação ao que vigia anteriormente na 
Lei 9.099/95. Ao ser criado um juizado específico com um novo mar-
co legal, os processos deixaram de ser tratados pelos Jecrims e, desse 
modo, foi restaurada a realização de inquérito policial para apurar 
o crime. Além disso, o delito também deixou de ser considerado de 

“menor potencial ofensivo”, aumentou-se a pena de reclusão para o 
crime de violência doméstica, tornando possível a prisão do autor 
de violência (em flagrante, descumprimento de medida protetiva ou 
como sentença final) e inviabilizando atribuição de penas pecuniá-
rias e outros recursos despenalizantes da lei anterior. 
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Desafios postos às ações de caráter  
educativo com homens autores de  
violências contra mulheres

Nos últimos 15 anos, houve aumento substancial da população 
carcerária resultante da cultura de encarceramento existente 
no país, característica dominante da política criminal brasileira. 
Essa tendência é defendida por amplos setores da sociedade e ten-
de a interpretar como benefício e injustiça os mecanismos alter-
nativos à prisão e os institutos despenalizadores. É inegável que 
havia um profundo descaso, ou pior, a proteção do homem autor 
da violência contra a mulher, uma vez que a lei penal trazia em 
seu corpo atenuantes aos crimes nesse contexto, tal qual aqueles 
acolhidos pela lei como se realizados “em defesa da honra”. É tam-
bém inegável que a violência contra a mulher era tida de forma 
generalizada como delito de “menor potencial ofensivo”. Desna-
turalizar a violência, exigir mecanismos de proteção à mulher e 
respostas adequadas aos homens autores dessas violências pelo 
sistema de justiça é fruto de um longo percurso de luta por justiça 
e pelo reconhecimento dos direitos humanos das mulheres, uma 
conquista histórica que permite romper um ciclo perverso de vio-
lência, antes legitimado pelo Estado. 

o trabalho com homens autores de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, no âmbito do Direito, é uma inovação 
proposta na Lei Maria da Penha como um dos mecanismos de 
enfrentamento à violência contra a mulher. Com caráter ref le-
xivo/educativo, essa ação, destinada aos homens a partir de um 
processo judicial, já tem sido implementada em muitas comarcas 
espalhadas pelo Brasil como ferramenta para promoção da pro-
teção à mulher. 

Antes da sua constituição como dispositivo legal, as inicia-
tivas com homens autores de violência eram práticas pontuais no 
Brasil, com algumas experiências destacadas somente na década 
de 1990, herdeiras de iniciativas internacionais que tiveram a sua 
origem no fim da década de 1970, nos EuA e no Canadá, por ho-
mens sensíveis à luta feminista e instituições de serviço social, de 
saúde mental e organizações religiosas que tinham por objetivo 
complementar e potencializar as ações destinadas às mulheres vi-
timas de violência.5 

Com a previsão legal, tal possibilidade de intervenção se for-
talece, podendo ser desenvolvida a partir de metodologias consis-
tentes e na perspectiva de políticas públicas estruturadas, já tendo 
sido apontada pela oNu em 2006, de acordo com outras experi-
ências desenvolvidas no mundo e, antes mesmo da sua previsão 
legal no Brasil, como prática promissora para o enfrentamento da 
violência contra a mulher.

Sobre o trabalho a ser desenvolvido com os homens, o art. 
35 da referida lei orienta que o Estado poderá criar e promover, no 
limite das respectivas competências, centros de educação e de re-
abilitação para os autores de violência. o art. 45 propõe que “nos 
casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá deter-
minar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de 
recuperação e reeducação”. Importa ressaltar que a lei não especi-
fica como devam ser os “centros e programas”, a estrutura e forma 
de organização dessas ações; tão pouco diferencia ou conceitua as 
ações propostas, ali apresentadas como “educação”, “reabilitação”, 

“recuperação” ou “reeducação”. De qualquer forma, a Lei Maria da 
Penha confere uma legitimidade política, nunca antes existente, 
para a implementação de ações com homens autores de violências, 
no mais importante instituto legal de proteção à mulher na histó-
ria do Brasil.

Para que a política de enfrentamento à violência contra a mu-
lher seja aplicada de forma integral, deve-se buscar a combinação e 
o equilíbrio das medidas de prevenção, proteção, assistência e puni-
bilidade. Sem negar a necessidade de respostas penais, é importante 
destacar que somente estas não promoverão mudanças culturais, se 
aplicadas isoladamente, em detrimento de outras igualmente rele-
vantes, uma vez que estudos no mundo inteiro comprovam o fracas-
so da prisão como intervenção preventiva e educadora.

Embora tenha havido ampla divulgação e conhecimento da 
Lei Maria da Penha como uma lei “mais severa” por determinar a 
prisão de agressores, mesmo neste campo da punibilidade, apesar 
de faltarem dados sistêmicos sobre como tem sido a sua aplicação 
(números efetivos sobre denúncia, prisão, condenação e outros dis-
positivos penais), o que se sabe é que, apesar de um crescimento 
substancial dos casos de ocorrências de violências contra as mu-
lheres, uma porcentagem muito pequena com relação ao número 
de denúncias tem chegado até à fase de condenação, por ques-
tões estruturais, sobretudo, a ausência dos Juizados de Violência 
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Doméstica e Familiar contra a Mulher em grande parte das comar-
cas do Brasil. o acúmulo de processos e, ainda, a ausência de priori-
dade desses casos, quando tratados com outras infrações em varas 
mistas, acabam dando margem à prescrição processual. 

Felizmente, a Lei Maria da Penha traz, em seu bojo, um le-
que amplo de intervenções possíveis a serem aplicadas cumulati-
vamente ou não, a partir do que cada caso isoladamente conside-
rado exigir. A lei é inovadora e possibilita a garantia da proteção à 
mulher de forma célere, a partir dos mecanismos antecipatórios/
cautelares anteriormente existentes na legislação brasileira ou a 
partir de novas modalidades adequadas ao contexto que o sistema 
de proteção à mulher em situação de violência demandar, como as 
medidas protetivas de urgência, que, além de serem trazidas ao 
corpo da lei com algumas possibilidades já discriminadas (como 
o abrigamento da mulher, a separação de corpos, a proteção pa-
trimonial), deixa à autoridade competente o arbítrio de inovar, 
criando e aplicando outras que julgue necessárias ao contexto.

Porém, para que a lei cumpra a sua função social, que é ga-
rantir a proteção integral da mulher e fazer cessar definitivamen-
te a violência, é preciso avançar na constituição de uma rede de 
proteção pelo Estado (Centros de Referência, Núcleos de Atendi-
mento, Casas-abrigo, Casas de Acolhimento Provisório, Delegacias 
Especializadas, Núcleos nas Defensorias Públicas, Promotorias 
Especializadas, Juizados Especiais de Violência Doméstica e Fami-
liar), sendo necessário, ainda, uma postura de mais comprometi-
mento das instâncias judiciais no sentido de promoverem, além 
da aplicação de medidas de caráter repressivo de acordo com o 
contexto da criminalidade, a aplicação de medidas de caráter edu-
cativo, visando mudanças estruturais no contexto da cultura da 
violência no Brasil. 

Para isso, um dos grandes avanços da lei foi possibilitar as 
intervenções de caráter educativo com os homens autores de vio-
lência. Saffitoti (2004) ressalta que não é possível a mudança ra-
dical quando se trabalha exclusivamente com a vítima, e afirma 
que o trabalho somente com a mulher em situação de vitimização 
pode tornar o homem ainda mais violento, pela percepção das mu-
danças naquela. 

A modalidade de participação em grupos de caráter educa-
tivo é resultado de experiências e estudos de décadas no contexto 
da violência contra a mulher, e, agora, a partir da sua acolhida 

pela lei, é possível ampliar os resultados, disseminando e estru-
turando as práticas pelo Brasil. Contudo, por ser um trabalho de-
senvolvido diretamente com o homem (tendo como perspectiva 
o fim da violência contra a mulher); por demandar metodologia 
própria e equipes especializadas; e pela tendência ao encarcera-
mento6, os grupos de caráter educativo ainda são pouco aplica-
dos, com algumas experiências espalhadas principalmente nas 
capitais brasileiras.

Certa resistência dos movimentos feministas ao trabalho 
com homens tem sua razão de ser na constatação de que os re-
cursos já escassos para a proteção e o fortalecimento das mulhe-
res deixem de ser empregados diretamente para a formulação de 
programas e ações destinados à mulher (como casas de abriga-
mento, delegacias e juizados especializados) e sejam novamente 
(como tendência histórica de subestimar as necessidades especí-
ficas das mulheres) priorizadas as ações destinadas ao trabalho 
com homens. Esta análise é coerente e deve ser considerada a 
partir de mecanismos de controle social que exijam a destina-
ção de recursos para o estabelecimento da rede de proteção. Po-
rém, essa necessidade não invalida outra, de assumirmos uma 
postura comprometida com uma mudança cultural, que somente 
se concretizará se as políticas em prol do fim da violência tive-
rem incluídas em seu bojo ações de caráter educativo, que desna-
turalizem a violência e promovam verdadeiras e estruturantes 
mudanças no comportamento dos homens autores de violência. 
uma vez que este trabalho está focado na violência contra a mu-
lher, não deve ser entendido em sentido estrito como um serviço 

“para homens”, mas como ação destinada a interromper ciclos de 
violências de gênero e intrafamiliar, promovendo o fim da vio-
lência contra as mulheres.

Na verdade, um desafio que se impõe à compreensão da 
violência doméstica e, desse modo, ao próprio entendimento dos 
atores envolvidos nessas situações, é o caráter relacional desse 
fenômeno. Embora diversos autores tenham destacado que argu-
mentos articulados em torno da definição de polaridades distan-
tes, não relacionadas, como as figuras de vítima e agressor, em-
pobreçam as ações que busquem erradicar a violência doméstica 
(GREGoRI, 1993; SARTI, 2012; SoARES, 2012), essas concepções 
ainda parecem impregnar o debate. É importante frisar que não 
questionamos as diversas situações que envolvem opressões de 
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gênero que conduzem à subalternização das mulheres, mas, so-
bretudo, apontamos para a necessidade de complexificar o modo 
como observamos estas relações e, ao mesmo tempo, não sermos 
neutralizados por respostas/caminhos preconcebidos que invia-
bilizam o entendimento mais aprofundado das relações e destes 
contextos de violências. É preciso romper essa lógica binária/dual, 
fundamento da constituição de diferentes mecanismos caros ao 
Direito Penal em sua lógica criminalizante (MouRÃo, 2013) e 
mesmo consequência do próprio processo de judicialização das 
relações sociais (RIFIoTIS, 2012), para, criativamente, buscarmos 
outros caminhos de atuar diante destas situações.

Nessa direção, vale destacar que se considerarmos que esta-
mos diante de uma relação, não apenas de ‘um agressor’ e de ‘uma 
vítima’, os serviços de reflexão com homens autores de violência 
doméstica podem ser compreendidos não como uma ação desti-
nada somente aos homens, mas a eles, às suas ex e atuais compa-
nheiras, filhos e familiares e, de uma perspectiva mais ampla, a 
toda a sociedade, que pode reconhecer nesses serviços um impor-
tante investimento no combate à violência doméstica e de outras 
formas de opressões de gênero. Esse entendimento, no entanto, 
não nos serve apenas como argumento de defesa dessas ações, 
mas, ao mesmo tempo, deve ser o fundamento de uma inflexão 
epistemológica que radicalize o nosso questionamento a respeito 
destas situações, dos seus atores e das respostas que oferecemos 
a elas. Destacar a relacionalidade e a intersubjetividade envolvi-
das nessas relações, implica, do mesmo modo, reconhecimento do 
caráter fenomenológico das situações de violência, das especifici-
dades/particularidades que envolvem cada evento. Nesse sentido, 
é fundamental estar claro que se não há uma única manifestação, 
uma única forma de “violência doméstica contra a mulher”, não 
há, do mesmo modo, “um homem” e nem “uma mulher”, nem “um 
agressor” e nem “uma vítima”, como personagens exemplares/
claramente definidos e separados nas situações que envolvem 
violência doméstica.

Essa perspectiva, como poderá ser notado, está incluída na 
LMP. As ações propostas pelos artigos 35 e 45 têm-se concretizado 
na maioria das experiências desenvolvidas no Brasil como gru-
pos de caráter educativo e reflexivo, com metodologias e perspec-
tivas teóricas bastante diversas. Porém, é possível verificar que 

é comum nessas iniciativas a prerrogativa de contribuir para a 
responsabilização dos homens autores de violência doméstica, 
promovendo discussões sobre as masculinidades e as relações de 
gênero. Contudo, cabe indagar-se a respeito do que significa “res-
ponsabilização” e, ao mesmo tempo e em associação com isso, so-
bre o que se pretende com estas ações.

Nessa direção, retomando a defesa do caráter intersubje-
tivo das relações e, a partir delas, das situações de violência, re-
afirmarmos o que Fernando Acosta e Barbara Musumeci Soares 
(2011), em uma “proposta para elaboração de parâmetros técni-
cos”, propuseram a respeito dos grupos e de seus propósitos: 

Basicamente, o que se busca é ajudar aos seus membros a resga-
tar as competências do diálogo, o qual, em algum momento foi 
substituído pela violência. Porém, o que realmente diferencia os 
grupos reflexivos das demais iniciativas de caráter punitivo é que 
se busca, aqui, atuar exatamente no coração da violência, ou seja, 
no terreno onde ela se constrói e, por isso, pode ser desconstru-
ída: o campo da subjetividade. Entende-se que, somente através 
de processos capazes de alcançar a dimensão subjetiva, os indiví-
duos estarão realmente implicados em um processo de transfor-
mação de suas percepções e comportamentos (2011, p. 14). 

Vale destacar que este diálogo que se pretende resgatar a 
partir do trabalho com o homem autor da violência não é neces-
sariamente, ou em um primeiro momento, realizado junto com a 
mulher vítima da violência, uma vez que, em muitos casos, dada 
a extrema gravidade e o risco de revitimização, são necessários a 
garantia da segurança e o afastamento integral do homem, e, para 
isto, existem medidas adequadas no rol das protetivas da LMP. 
Quando se fala em resgatar as competências do diálogo, entende-
mos, de maneira sistêmica, trabalhar os aspectos relativos à mas-
culinidade e ao uso da violência nas relações como dispositivo de 
poder, subjugando a capacidade de resolução dos conflitos por 
meio do diálogo e do respeito ao diferente.

É considerando esse horizonte reflexivo que propomos o 
entendimento da violência doméstica, dos atores envolvidos e das 
respostas possíveis a essas situações. o reconhecimento do ca-
ráter relacional destas violências e da subjetividade como lócus 
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privilegiado para a ‘intervenção’ conduzem a uma prática cuja 
centralidade assenta-se na produção/estímulo de ações reflexivas. 
Nesse sentido, importa esclarecer que, mesmo guardando alguns 
pontos de contatos e semelhanças, ao dizer reflexivo não estamos 
dizendo terapêutico. Corsi (2006) sugere que as intervenções com 
homens agressores não sigam o padrão da psicoterapia, pois esse 
método tende a privilegiar a racionalização dos seus sentimentos, 
em uma tendência de que neguem, minimizem e justifiquem seus 
comportamentos violentos. A experiência reflexiva orientada sob 
uma perspectiva feminista procurará, no caso destes grupos, in-
corporar o(s) relato(s) de violência(s), outros aspectos da vida con-
jugal e familiar dos sujeitos, bem como diversos elementos da vida, 
com intuito de, partido dessa matéria-prima e em constante diá-
logo dos participantes entre si e destes com os facilitadores, pos-
sibilitar a emergência de (re)leituras que conduzam os próprios 
homens a melhor se compreenderem no interior das relações que 
estabelecem e, ao mesmo tempo, tornar conhecidas e possíveis di-
versos outros modos de relações pessoais não violentas, modos de 
resolução e mediação de conflitos que não impliquem recurso às 
diversas formas de violência. 

Esse elemento reflexivo e prático, em certo sentido, instru-
mental, confere a esses serviços uma conotação específica quando 
conjugado ao adjetivo “educativo”. Por educativo, neste caso, não 
nos referimos a uma mera questão conteudística, preocupada em 
transmissão de determinados domínios/linguagens definidos como 
universalmente válidos e inquestionáveis. Mais próximo das refle-
xões de Paulo Freire, postula-se uma experiência pedagógica que, 
baseada no reconhecimento dos saberes e nas referências dos su-
jeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, não só dos 
participantes, mas também da equipe de profissionais que com eles 
atua, construa-se um conhecimento que, ao mesmo tempo produzi-
do como saber, produza-se também como prática e, neste processo, 
conduza a novas experiências de libertação, autonomia e outras 
formas de edificação de si e, deste modo, de relação com o outro. 

o objetivo, pois, é possibilitar que o participante seja o agen-
te de uma reflexão transformadora, tendo as dinâmicas relativas 
aos gêneros e às violências como elementos que cruzam todo o 
processo, almejando, a partir disso, o desenvolvimento/potencia-
lização da emergência de relações que não recorram a nenhuma 
forma de violência como meio de negociação ou expressão do/em 

seu cotidiano. o intento, portanto, não é transmitir conhecimen-
tos específicos referentes, por exemplo, a relações de gênero, mas 
criar condições para que outras sociabilidades possam emergir a 
partir de um trabalho destinado a atuar sobre a subjetividade dos 
sujeitos e transformar comportamentos. 

Ainda a respeito deste aspecto, como um meio de nos alertar 
sobre os desafios que se impõem com o serviço para homens, vale 
retomarmos a conclusão de Gregori (1993, p. 97) sobre as razões 
que conduziram ao fracasso dos grupos destinados às “mulheres 
vitimas de violência” promovidos pelo SoS Mulher: 

Tentar modificar “consciências” mediante um procedimento 
discursivo (que, inclusive, dava prioridade à troca de opiniões) 
não deu certo. Mas esse fracasso é revelador: nos ensina que as 

“consciências” mudam em um processo certamente lento, no qual 
os costumes, e também as crenças e valores, só podem ser mo-
dificados a partir de uma perspectiva cultural mais abrangente.

É fundamental, portanto, para que essa modalidade de 
ação possa ser determinada pelas instâncias legais, que se cons-
tituam estruturas adequadas, com profissionais especializados, 
metodologia desenvolvida, espaços para a realização dos grupos, 
acompanhamento e avaliação sistemáticos, enfim, investimento e 
comprometimento do Estado, uma vez que são mecanismos agora 
investidos de caráter de política pública. Trataremos desses ele-
mentos mais à frente.

Formas de aplicação dos grupos de caráter 
educativo de acordo com a Lei Maria da Penha

o comparecimento em grupos de caráter educativo ao homem au-
tor de violência contra a mulher, conforme arts. 35 e 45 da lei, pos-
sibilita trabalho adequado na perspectiva de gênero e, portanto, 
é uma inovação fundamental trazida pela lei, de acordo com os 
paradigmas no enfrentamento da violência, assim como promove 
uma ótica preventiva e multidisciplinar de intervenção.

Há, ainda, polêmica sobre qual é o melhor momento proces-
sual para se aplicar a participação em grupo reflexivo. Falta con-
senso, sobretudo, se é possível aplicá-la na modalidade de medida 
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protetiva, pois muitos entendem que estaria havendo antecipação 
da pena, o que, a princípio, discordamos. Na prática, a participação 
em grupos tem sido aplicada como medida protetiva de urgência, 
como condição para a suspensão do processo ou na condenação.

A medida protetiva de urgência é uma das grandes inova-
ções trazidas pela Lei Maria da Penha. Tal como o afastamento do 
agressor do lar, proibição de contato e aproximação com a vítima, 
suspensão de visitas aos dependentes e prestação de alimentos 
provisionais, previstos nos art. 22, 23 e 24, por estas medidas não 
serem taxativas, é possível, segundo a lei, aplicar outras modali-
dades que o juiz entender adequadas (§ 1o), como a participação 
em grupos de caráter educativo. A medida protetiva permite cele-
ridade à proteção da mulher, por sua natureza jurídica de caráter 
cautelar, visando ao pronto atendimento da emergência requerida 
e como mecanismo de garantia ao devido processo legal.

Também poderá ser aplicada a participação em grupo de 
caráter educativo como condição para a concessão da liberdade 
provisória, com ou sem fiança, quando houver prisão em f la-
grante ou preventivamente no contexto da Lei Maria da Penha. 
Esse procedimento tem sido bastante utilizado pelos juízes, po-
rém, em muitos casos nos quais houve determinação de prisão, 
diante da análise do grau de violência do caso, resta a pergunta 
se a prisão foi realmente necessária ou se a participação em gru-
po ref lexivo, cumulada ou não com outras medidas protetivas, 
teria sido suficiente como primeira intervenção nos casos nos 
quais não se constata haver reincidência(s) de violências ou ame-
aças contra a mulher. 

Isso porque a prisão deve ser aplicada somente quando há 
risco à segurança e integridade da mulher, além de estar evidente 
que nenhuma das outras medidas disponibilizadas pela lei serão 
suficientes para conter o agressor. Esse cuidado para que não se 
faça uso indiscriminado da prisão está em acordo com o ordena-
mento jurídico brasileiro e, assim, deveria ser relativamente a 
todo o sistema penal, apesar da forte tendência ao aprisionamen-
to como primeira medida. Em casos nos quais não restam eviden-
ciadas ameaças e violências continuadas que ponham a vítima 
em risco, caberia ao juiz inicialmente determinar a aplicação das 
medidas protetivas e, somente ao ser constatado o descumpri-
mento destas e a reincidência da violência, ser decretada a prisão. 

Como a LMP possibilita a utilização de várias medidas protetivas, 
ao juiz cabe averiguar quais são aquelas mais adequadas à cir-
cunstância do caso sob juízo, até mesmo buscando mecanismos 
eficazes para fiscalizar o cumprimento das mesmas via sistema 
de justiça, com o Ministério Público e os aparatos policiais. In-
felizmente, ainda é possível perceber que faltam estruturas ade-
quadas para fazer cumprir e fiscalizar as medidas protetivas e, 
diante dessa insuficiência estrutural, a prisão surge, para muitos 
operadores do Direito, como o mecanismo de controle “mais segu-
ro” e único à disposição do sistema para fazer cessar a violência 
contra a mulher. 

outra possibilidade é a aplicação da participação em grupo 
educativo como condição para a suspensão condicional do pro-
cesso. A suspensão é uma forma alternativa de evitar o início do 
processo e é cabível quando a pena mínima cominada for igual ou 
inferior a um ano, quando o acusado não é reincidente em crime 
doloso e não esteja sendo processado por outro crime, além dos 
aspectos determinados pelo art. 59 do Código Penal Brasileiro.7 A 
aplicação da suspensão condicional do processo prevê o monitora-
mento do acusado por dois a quatro anos e não impede a aplicação 
de condicionantes como forma de acompanhamento do acusado 
durante o período probatório, sendo possível, portanto, a partici-
pação em grupo reflexivo como condição de acompanhamento ao 
período probatório. 

o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou por una-
nimidade a constitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.340/2006. 
De acordo com esta decisão, aos crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a Lei no 9.099/95. Dessa forma, para a ju-
risprudência, não se aplicam os institutos despenalizadores da Lei 
9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica. 

Essa decisão deixa ainda polêmica sobre a possibilidade de 
se aplicar a suspensão condicional ao processo nos casos relacio-
nados à LMP. Aos que defendem contrariamente a aplicação da 
suspensão condicional, alegam que esse dispositivo estaria nova-
mente atrelando uma medida despenalizadora aos crimes pratica-
dos com violência doméstica e familiar contra a mulher, à revelia 
do art. 41 da LMP e, de novo, impondo a esses crimes a condição de 

“menor potencial ofensivo”. 
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A corrente que sustenta pela possibilidade de aplicação da 
suspensão condicional do processo argumenta ser este um dispo-
sitivo autônomo, não estando atrelado aos Juizados Especiais Cri-
minais e aos crimes de menor potencial ofensivo, tratando-se, por-
tanto, de uma regra geral que incide sobre todos os tipos de delitos 
e procedimentos e ritos criminais. Mais que isso, muitos juristas 
afirmam que a suspensão condicional do processo oferece celerida-
de processual e acompanhamento ao agressor, gerando, em conse-
quência, proteção à vitima. uma vez que a partir da suspensão, por 
dois a quatro anos, o acusado deve cumprir condições legais e judi-
ciais, ele será submetido a monitoramento por um período superior 
àquele que poderá ser impetrado, em grande parte, às condenações, 
visto que as penas previstas, em muitos casos, segundo previsão 
legal, serão restritivas de direitos, que se convertem em alguns me-
ses de prestação de serviço à comunidade ou em participação em 
grupos reflexivos. Deve-se considerar ainda que o tempo processu-
al decorrido até a condenação, em muitos casos, leva à prescrição 
processual e, consequentemente, à impunidade. A suspensão, por 
sua vez, possibilita a imediata determinação por participação em 
grupo e o acompanhamento judicial por até quatro anos. 

Por fim, cabe a aplicação da participação em grupo na con-
denação como substituição por pena restritiva de direito, nos ca-
sos compatíveis de acordo com o tipo de delito cometido. Em fun-
ção dos motivos já relatados anteriormente, um número bastante 
restrito de processos da LMP chega à condenação, então, a partici-
pação em grupos raramente se dá nesse contexto. 

Quanto mais ágil for a aplicação da participação em grupo 
ao homem, maior a capacidade de interromper o ciclo de violência, 
pela celeridade da aplicação, possibilitando acompanhamento es-
pecializado ao agressor na primeira fase do processo, tão logo a ví-
tima procure o sistema de justiça. Em função do tempo processual 
até a condenação, a mulher tende a permanecer sob risco de recor-
rências da(s) violência(s), caso medidas anteriores de proteção não 
sejam tomadas. Se a participação em grupo é aplicada em uma das 
primeiras fases do processo, esta resposta legal, além de melhor 
possibilitar a interrupção do ciclo de violência por ser uma ação 
direta com o homem agressor, promove na mulher um sentimento 
imediato de proteção e acesso à justiça, fundamental para que se 
sinta fortalecida a persistir na ruptura de uma realidade contínua 
de violência, como é comum em muitos casos. 

Também já existem correntes que se posicionam pela uti-
lização do controle penal eletrônico aos homens autores de vio-
lência contra as mulheres e esse tipo de intervenção já está sendo 
implementado no município de Belo Horizonte desde o primeiro 
semestre de 2013. o assim considerado “equipamento de vigilân-
cia indireta” foi legalizado no Brasil por meio da Lei 12.258, de 15 
de junho de 2010. o Decreto 7.627, de 2011, da Presidência da Repú-
blica, regulamenta aquele ordenamento e já no seu art. 2º dispõe 
considerar monitoração eletrônica: “a vigilância telemática posi-
cional à distância de pessoas presas sob medida cautelar ou con-
denadas por sentença transitada em julgado, executada por meios 
técnicos que permitam indicar a sua localização”. 

o monitoramento eletrônico consiste na utilização de dispo-
sitivos de controle exercido sobre o corpo das pessoas, o que fere 
o princípio da autonomia e afeta os direitos fundamentais da inti-
midade e privacidade. o princípio constitucional de inviolabilidade 
da intimidade, por si, já nos dá ampla condição de contrariedade à 
assunção deste tipo de controle no sistema penal brasileiro, de ma-
neira geral e irrestrita. Considerando que o Brasil já aderiu a tal ins-
tituto, é fundamental que se resguarde a sua aplicação garantindo-

-se ao acusado o direito ao devido processo legal e ao contraditório. 
No Brasil, ainda vigora um discurso de que o monitoramen-

to “é melhor do que a prisão e possibilita o desencarceramento”, 
o que a prática em vários países do mundo demonstrou ser uma 
falácia. Assim como as penas restritivas de direito, que supera-
ram a marca das 500 mil aplicações no Brasil, o monitoramento 
eletrônico não promove a diminuição do uso da prisão (JuPIASSÚ, 
2008), apenas se constitui como mais um tipo de controle esten-
dido sobre o território, fora dos muros da prisão, uma espécie de 
panóptico8 em céu aberto.

Esse sistema de vigilância, conforme a lei dispõe, pode ser 
exercido como cautelar processual ou sanção, e a sua aplicação 
a partir da LMP, conforme a experiência de Minas Gerais já de-
monstra, tende a se dar após uma prisão cautelar ou preventiva, 
como uma condição para a liberdade provisória. Porém, a prática 
em outros países também já demonstrou que esse dispositivo não 
deve ser aplicado em pessoas com reincidência criminal e perfil 
constatadamente violento, porque não impede o cometimento de 
um novo delito, apenas explicita a localização do sujeito (JuPIAS-
SÚ, 2008). Desse modo, o monitoramento pode intimidar, porém, 
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principalmente nos casos relacionados à LMP, é preciso uma aná-
lise cuidadosa para que a mulher não esteja exposta à possibili-
dade de nova violação. o monitoramento vem a ser um plus de 
controle, sem real capacidade de mudança estrutural sobre o com-
portamento e sem implicar real proteção à vítima. Ao contrário, 
pode gerar um grau de revolta e sentimento de vitimização capa-
zes de agravar o ciclo da violência, por se constituir apenas como 
uma restrição física com prazo de validade, além de conduzir ao 
reforço do processo de estigmatização desses sujeitos. Interessan-
te é pontuar que, em grande parte dos países que aderiram à mo-
nitoração eletrônica, optou-se por não utilizá-la nos contextos de 
violência doméstica, pela forte tendência à reincidência nesse tipo 
de delito (JuPIASSÚ, 2008). Também relevante é que, na maioria 
dos países onde o monitoramento foi aplicado, raramente se con-
tou concomitantemente com outras modalidades de acompanha-
mento que trabalhassem distintos aspectos da pessoa, principal-
mente relacionados à questão educativa e de responsabilização, 
concretizando-se apenas como um dispositivo de controle sobre o 
corpo do indivíduo.

Por fim, é importante destacar que a opção por um ou ou-
tro tipo de intervenção penal estará sempre relacionada à maior 
ou menor disposição do Estado em estabelecer alternativas com 
caráter de responsabilização ou seguir utilizando mecanismos de 
controle que, historicamente, mostraram-se fracassados, incapa-
zes de dirimir as violências e criminalidades. Mais que isso, ainda, 
como a entrevista concedida por Pedro Strozenberg à pesquisado-
ra Marta Machado, trazida em um dos artigos desta publicação, é 
preciso entender a diferença entre a satisfação com a lei em si e o 
sentimento já possível de ser constatado, de insatisfação com a sua 
aplicação. Não basta uma lei boa. É preciso uma prática capaz de 
realizar os princípios que a norteiam. Por isto, a necessidade de 
inventividade de práticas que garantam o sentido de responsabi-
lização, capazes de fazer cessar rapidamente a violência, trazidas 
ao processo de acordo com as possibilidades legais, de forma su-
ficientemente ágil para garantir, de imediato, a interrupção dos 
ciclos da violência, mas capazes, também, de, como princípio ba-
silar maior, mudar a cultura de violência ainda em voga no Brasil. 
E cultura não se muda meramente com imputação de prisão, mas 
com emancipação de direitos e processos educativos capazes de 
transformar consciências.

Gestão da ação, estrutura e metodologia 

As ações com homens autores de violência contra a mulher podem 
ser desenvolvidas diretamente pelos Juizados de Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher, por intermédio das suas equipes 
técnicas e multiprofissionais, conforme previsão legal; ou como 
prática desenvolvida pelo Poder Executivo ou Sociedade Civil, a 
partir de parceria com o Poder Judiciário. De maneira geral, essa 
modalidade, referida nos arts. 35 e 45 da LMP, deve ser aplicada 
por autoridade competente a partir de estrutura e metodologia 
previamente definidas. Para isso, é necessária a destinação de re-
cursos próprios pelo Poder Executivo e/ou Poder Judiciário para 
consolidar a devida estrutura à implantação. 

Documento oficial da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres da Presidência da República (SPM), intitulado Políti
ca Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, pu-
blicado em 2007, com o objetivo de “explicitar os fundamentos 
conceituais e políticos do enfrentamento à questão e as políticas 
públicas que têm sido formuladas e executadas – desde a criação 
da SPM, em janeiro de 2003 – para a prevenção e combate à violên-
cia contra as mulheres em situação de violência”, assim define os 

“Centros de Educação e Reabilitação do Agressor”: 

Constituem espaços de atendimento e acompanhamento de 
homens autores de violência, encaminhados pelos Juizados Es-
peciais de Violência Doméstica/Familiar contra a mulher e de-
mais juizados/varas. os Centros de Educação e Reabilitação do 
Agressor visam à reeducação dos homens autores de violência e 
à construção de novas masculinidades, a partir do conceito de 
gênero e de uma abordagem responsabilizante. 

Em 2008, cerca de dois anos após a promulgação da Lei Ma-
ria da Penha, a SPM apresentou à sociedade uma política que iria 
orientar a criação dos chamados Centros de Reabilitação e, segun-
do declarações da SPM à época, tais Centros teriam o papel de res-
ponsabilização e educação. 

A SPM publicou, como sistematização do workshop “Discu-
tindo os Centros de Educação e Reabilitação do Agressor”, que con-
tou com a participação de diferentes Ministérios e representantes 
da sociedade civil, realizado no Rio de Janeiro, em julho de 2008, 
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uma Proposta para Implementação dos Serviços de Responsabili-
zação e Educação dos Agressores. Este documento teve por obje-
tivo apresentar conceitos, atribuições e objetivos dos serviços de 
responsabilização e educação dos agressores em conformidade 
com a Lei Maria da Penha. Segundo o documento, o termo “Cen-
tro” refere-se à ideia de um espaço de atendimento ao agressor, 
porém, o objetivo do “serviço de responsabilização e educação 
do agressor”, proposto na LMP, deve ser o acompanhamento das 
penas e decisões determinadas pelo juízo competente no que tan-
ge ao agressor, tendo, portanto, um caráter obrigatório e viés pe-
dagógico, e não assistencial ou de tratamento. Ainda neste docu-
mento, a SPM destaca que as atividades educativas e pedagógicas 
devem ter uma perspectiva feminista de gênero, contribuir para 
a desconstituição de estereótipos de gênero, promover a trans-
formação da masculinidade hegemônica e a edificação de novas 
masculinidades.

Apesar da previsão legal e da indicação da SPM, na prática, 
há ainda pouco conhecimento e investimento para a constituição 
de atividades educativas com os homens autores de violência, com 
experiências pontuais desenvolvidas mais em função da sensibili-
dade de alguns profissionais do sistema de justiça ou instituições 
da sociedade civil que a partir de um indicador sistêmico dos go-
vernos e órgãos de justiça. 

Avaliando os modos como esses serviços devem funcionar, 
Corsi (2006) propõe que o atendimento a homens autores de vio-
lências intrafamiliares ocorra também no contexto institucional, 
preferencialmente jurídico, e que este deve privilegiar os atendi-
mentos em grupo. Apesar de não concordarmos com o autor no 
sentido de que somente ações com caráter jurisdicional promo-
vam resultados satisfatórios, uma vez que várias iniciativas de 
grupos reflexivos em outros contextos se mostraram efetivos, con-
cordamos que existem muitos casos nos quais o homem autor de 
violência contra a mulher somente vai aderir a alguma interven-
ção para fazer cessar o ciclo da violência se esta vier como um me-
canismo de obrigatoriedade, que uma lei pode determinar e um 
espaço como o Judiciário pode garantir. Nesse sentido, a referên-
cia de poder desses espaços pode ser fundamental à adesão, ao me-
nos no primeiro momento, do atendido. Contudo, é oportuno des-
tacar que esse mesmo lugar de poder pode tornar desconfortável a 

presença nesses grupos, impedir o desenvolvimento da confiança 
na equipe e no trabalho e, deste modo, ter impacto negativo no 
desempenho e na eficácia do serviço. 

Ainda sobre a execução do serviço nos/pelos juizados, é im-
prescindível que os profissionais envolvidos nesses atendimentos 
sejam diferentes daqueles que dão suporte ao processo (buscando 
provas e procurando oferecer subsídios aos juízes). Isso é funda-
mental, pois os sentimentos de confiança e de abertura, indispen-
sáveis ao processo reflexivo e, desse modo, ao êxito desta proposta, 
não podem ser abalados por ‘suspeitas’ ou ‘medos’ dos homens em 
direção à equipe que atua diretamente com eles. Além disso, vale 
frisar que, ainda quando aplicado com o caráter jurídico/insti-
tucional, o trabalho deve ser orientado sob uma perspectiva de 
gênero, reflexiva e que fuja ao caráter meramente penal/puniti-
vo. Por isso, é importante a constituição de equipes especializa-
das com metodologias bem alinhadas, capazes de promover, para 
além de uma disciplina de cumprimento orientada pela determi-
nação judicial, a desconstrução de uma resistência inicial do ho-
mem, promovendo uma adesão sensível e pautada na participação 
dialógica no grupo.

Já com relação ao Executivo, verificamos que faltou ao Go-
verno Federal, até o momento, a estruturação de um programa na-
cional para tal fim, com sensibilização, capacitação e investimen-
to em experiências-piloto nos estados. Na prática, poucas foram as 
iniciativas financiadas pelo Governo Federal neste formato, por 
não haver um firme propósito para tal fim, além de faltar inte-
resse e entendimento, por parte dos estados e dos órgãos de jus-
tiça relativamente à necessidade de desenvolvimento de projetos 
e programas com este objetivo. Iniciativa interessante por parte 
do Governo Federal se deu a partir do financiamento de Grupos 
Reflexivos por parte da Coordenação Geral de Penas e Medidas 
Alternativas (CGPMA) do Departamento Penitenciário Nacional e 
da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), ambos do 
Ministério da Justiça.

Alguns serviços de atendimentos a homens autores de vio-
lência contra a mulher no Brasil tomaram força a partir de inicia-
tivas conduzidas por programas de acompanhamento às penas e 
medidas alternativas à prisão, uma vez que, antes da Lei Maria 
da Penha, os processos relativos à violência doméstica estavam 
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inseridos no âmbito dos Juizados Especiais. Visando aos acompa-
nhamentos das penas consideradas de baixo potencial ofensivo, 
desde a promulgação das restritivas de direito a partir do advento 
da Lei 9099/95, o Governo Federal instituiu no Departamento Pe-
nitenciário Nacional (Depen), em setembro de 2000, a Coordena-
ção Geral de Penas e Medidas Alternativas. Essa Coordenação dis-
seminou a abertura de Centrais de Penas e Medidas Alternativas 
à Prisão (Ceapà s). E, em todo o Brasil e ao longo da sua trajetória, 
os Grupos Reflexivos com homens autores de violência intrafami-
liar foram desenvolvidos como pena/medida alternativas à prisão, 
como forma de potencializar a aplicação de ações educativas em 
detrimento às pecuniárias em voga, a partir de financiamento do 
Governo Federal, para a elaboração de projetos com esse objetivo, 
com uma proposta muito similar às experiências que já vinham 
sendo desenvolvidas em outros países, com o enfoque nas relações 
de gênero e caráter responsabilizador. o advento da Lei Maria da 
Penha modificou as condições legais de aplicação e acompanha-
mento, mas, felizmente, reforçou ainda mais a necessidade deste 
trabalho de responsabilização, o que permitiu a continuidade de 
tais experiências, já iniciadas nas Ceapà s em alguns estados, a 
partir da expansão da parceria com Varas agora com competência 
para os processos relacionados à LMP. 

Essas experiências de investimentos por parte do Governo 
Federal, apesar de terem sido limitadas, apontaram para a possi-
bilidade de estabelecimento dos serviços de maneira estruturada.9 

Quando alocados ao Poder Executivo, por sua competência pelas 
políticas sociais universais, os programas de responsabilização 
têm maior permeabilidade na Rede de Proteção e nos serviços es-
senciais, garantindo mais efetividade da medida aplicada. E mesmo 
quando executado pelo Poder Executivo, este deve agregar, a par-
tir de convênios/editais, instituições especialistas em gênero, com 
capacidade técnica e inserção na Rede de Proteção, capazes de es-
truturar o serviço com metodologia qualificada, equipe multidisci-
plinar adequada, monitoramento e avaliações periódicos, uma vez 
que o trabalho deve pretender, essencialmente, um viés emancipa-
dor e de responsabilização com enfoque nas relações de gênero. 

Fundamental, portanto, é estar claro que o trabalho não 
se encerra nos grupos em si. Além da realização de atendimen-
tos anteriores ao início do grupo e de possíveis encontros indi-
viduais que ocorrem durante o período das reuniões coletivas, 

é fundamental que esses serviços tenham inserção em redes de 
assistência e proteção social. A significativa presença de homens 
cujo consumo de álcool e drogas é prejudicial, outros que deman-
dam variadas formas de atendimento psicossocial, e mesmo aque-
les que podem requerer suporte em questões relativas a trabalho 
e renda, sinaliza a necessidade de uma visão e de atendimento in-
tegral desse homem. Em síntese, acreditamos que esse modo de 
compreender o sujeito e de organizar as ações do serviço implica 
a existência de encaminhamentos desses usuários a uma série de 
outros atendimentos e políticas que, sob essa visão integral, com-
poria uma configuração, articulada a ações reflexivas, fundamen-
tal ao rompimento de algumas das situações de violência. 

Ainda refletindo sobre a extensão do serviço e a importân-
cia de observá-lo de um modo mais amplo, integral, é fundamental 
que se proceda um trabalho qualificado de monitoramento e ava-
liação das ações empreendidas. Nesse sentido, existem dois planos 
que, como poderá ser visto, estão intimamente relacionados: 1) a 
prática em si, como é organizada, realizada; e 2) quais são as con-
sequências, os impactos e as ressonâncias daquilo que é feito.

Sobre o primeiro aspecto, considera-se assaz a existência 
de profissional(is) disponível(is) para, ao longo dos próprios gru-
pos e dos outros atendimentos com homens, oferecer suporte e 
as sistência à equipe que realiza essas ações. A sua importância 
não é apenas garantir o cumprimento da metodologia estabeleci-
da pelo atendimento, verificando os usos de diferentes recursos, 
linguagens e a perspectiva teórico-política, mas indicar cami-
nhos diante de problemas que possam emergir ao longo da per-
manência dos usuários nesse serviço. Por meio de relatórios e 
do monitoramento contínuo da ações, pode-se garantir o melhor 
aproveitamento dos homens e a própria qualidade dos atendimen-
tos. Em outra direção, como forma de conduzir ao melhor acom-
panhamento e avaliação das ações empreendidas com homens, é 
oportuno refletir sobre o período de permanência de atendimento 
aos mesmos. Nesse sentido, consideramos que é fundamental o 
acompanhamento do contexto familiar durante e após o término 
do grupo, pois apenas a partir disso podemos mensurar os benefí-
cios e efeitos dessas medidas. Trata-se de uma ação que visa acom-
panhar o relacionamento (para verificar, antecipar e gerir a inci-
dência de novas violências), a qualidade do serviço que é prestado 
(pois procurar-se-á observar modificações nos pensamentos e nas 
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práticas dos sujeitos) e, por fim, oferecer insumos e diretrizes à 
própria política que ainda carece de mais reflexões. Infelizmente, 
as práticas existentes no Brasil, até então, não conseguem realizar 
essa fase de acompanhamento por período posterior à determina-
ção judicial, o que impede uma avaliação dos resultados da inter-
venção a longo prazo.

Esse acompanhamento, é claro, pode ocorrer de diferentes 
modos e conforme as particularidades de cada serviço, mas se 
sugere que possa incorporar não apenas os homens, mas outros 
sujeitos que participem dos seus círculos sociais mais íntimos 
(ex e atuais companheiras, filhos, membros mais próximos des-
sa relação familiar etc.). Pode-se valer da realização de encontros 
com cada ator em separado, o acesso por telefones e outras mídias, 
ou mesmo a partir do estabelecimento de parceria com os equi-
pamentos de atendimento à mulher para, por meio dos mesmos, 
acompanhá-las. o fundamental, no entanto, é não acreditar que 
o grupo se encerra nos encontros e que o acompanhamento dos 
homens (na verdade, das situações) deve estar circunscrito ao pe-
ríodo de atendimento mais direito, imediato.

A fragmentação do sistema de justiça, a importância de con-
solidar consensos entre instâncias e instituições múltiplas e de 
efetivar f luxos e ações complementares a partir do princípio de 
rede, além da necessidade de se constituírem serviços com as es-
truturas já expostas ao longo do texto, que executem essas novas 
práticas, demonstra ser ainda difícil tornar essas experiências 
políticas públicas disseminadas e universais. Há ainda uma difi-
culdade histórica em se constituir e legitimar alternativas penais 
fundamentadas em práticas diferentes da prisão, pautadas em 
outras bases, mesmo quando essas possibilidades já se estrutu-
ram legalmente; mesmo quando já se enquadram como política 
criminal. Soma-se a esses quesitos, portanto, outra dificuldade a 
ser enfrentada, da cultura do encarceramento, que voraz, mina e 
torna um difícil exercício sustentar tais iniciativas. Por isso, são 
fundamentais espaços de diálogo efetivo, como este que se inau-
gura com esta publicação, entre as instituições que atuam no con-
texto da violência contra a mulher, abarcando o sistema de justi-
ça e a rede de proteção, favorecendo o conhecimento e a avaliação 
contínuos dessas práticas visando, a partir de diagnósticos preci-
sos sobre a efetividade de tais dispositivos, romper resistências, 
aprimorar os resultados e ampliar a capacidade de atendimento, 

disseminando, de forma responsável e crítica, experiências como 
as que estão em voga no país. Do contrário, longe de vencermos a 
cultura machista e sexista, apenas teremos tomado lugar nas trin-
cheiras penalistas que sequer se mostram capazes de efetivamen-
te fazer interromper os ainda assustadores índices de violência 
contra a mulher no Brasil.

Notas

1. Fabiana Leite é advogada, especialista em Violência Intrafami-
liar pela universidade do Estado de São Paulo (uSP) e em Filosofia 
pela universidade Federal de Minas Gerais (uFMG). Formadora 
da Escola de Conselhos da Subsecretaria de Direitos Humanos da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo do Es-
tado de Minas Gerais e facilitadora de Grupos Reflexivos para Ho-
mens Autores de Violência contra Mulheres no Instituto Albam/
MG. Atuou como superintendente de Prevenção à Criminalidade 
do Governo do Estado de Minas Gerais de 2005 a 2011, responsável 
pela implantação dos Grupos Reflexivos no Programa de Penas Al-
ternativas (Ceapa/MG). Compôs o Grupo de Trabalho de Apoio às 
Alternativas Penais (CGPMA/Depen/Ministério da Justiça) de 2011 
a 2013. Email: fabianalleite@gmail.com

2. Paulo Victor Leite Lopes é cientista social pela universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (uerj), mestre e doutorando em Antropo-
logia Social pela universidade Federal do Rio de Janeiro (uFRJ). 
Atuou na equipe de pesquisa do Serviço de Educação e Responsa-
bilização para Homens Autores de Violência de Gênero do Instituto 
de Estudos da Religião (SerH/Iser). Email: pvleitelopes@gmail.com

3. De modo resumido, além destas transformações histórico-sociais 
que recuperamos aqui, a origem da lei também é fruto de uma 
determinação da oEA, estipulada após uma denúncia feita à Co-
missão Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil. Duas 
oNGs, o Centro pela Justiça e Direito Internacional (Cejil) e o Co-
mitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 
Mulher (Cladem), e a vítima, Maria da Penha Fernandes, questio-
navam a demora de quase duas décadas no julgamento da denún-
cia feita pela última. Entre as diversas violências que Maria da 
Penha sofreu, destacam-se as duas tentativas de homicídios a que 
foi alvo – uma destas a deixou paraplégica. Em razão disso, de sua 
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história e da importância desse evento como caso emblemático à 
conquista da nova lei, Maria da Penha foi homenageada ao ter seu 
nome definido como título da Lei 11.340/2006.

4. Foram elas: Advocaci, Agende, Cepia, Cfemea, Cladem e Themis.
5. Para saber mais sobre estas iniciativas, ver, entre outros, Lima e 

Buchele (2011).
6. De acordo com o International Center for Prision Studies (2010), 

o Brasil ocupa a terceira posição no ranking de países que mais 
encarceram no mundo. Isso, portanto, indica que esta tendência 
ao encarceramento não se dá somente no contexto da Lei Maria da 
Penha, mas ela está presente de maneira sistêmica como política 
criminal brasileira. Disponível em: http://www.prisonstudies.org, 
acesso em 18 AGo. 2013.

7. Art. 59 - o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à con-
duta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstân-
cias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da 
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 
reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984).

8. Panóptico é um termo utilizado para designar uma penitenciária 
ideal, desenhado pelo filósofo Jeremy Benthan em 1785. o concei-
to do desenho permite a um vigilante observar todos os prisionei-
ros, sem que esses possam saber se estão ou não sendo observados.

9. Ao longo dos últimos anos, outras formas de financiamento se 
deram por meio de editais/projetos específicos. Embora seja re-
conhecida e valorizada a importância dessas ações, elas se consti-
tuem de modo ainda mais limitado, sazonalmente, e com alcance 
bastante circunscrito no que se refere à ampliação desses servi-
ços e ao estabelecimento de uma política pública estável, de longo 
prazo, dos mesmos.
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É recente o consenso internacional quanto à importância 
da presença do estado e da sociedade civil na promoção 
e no desenvolvimento de intervenções que contemplem 
todos os sujeitos envolvidos no contexto da violência do-
méstica. Segundo Tomam e Edleson (1995), essa reflexão foi ini-
ciada com a constatação da permanência dos altos índices de vio-
lência contra as mulheres, mesmo com a vigência de legislações 
que garantiam tanto a prisão do homem autor de violência como a 
existência de programas de assistência e proteção para as mulhe-
res em situação de violência e seus filhos. Além disso, pesquisas 
mostravam que a violência contra a companheira agrava após a 
denúncia e/ou após o tempo de permanência do (ex) companheiro 
na prisão, sendo que, em muitos casos, esses homens passavam de 
um relacionamento violento para outros.

Nesse sentido, trabalhar o homem autor de violência passou 
a ser entendido como um recurso fundamental no processo de pre-
venção e enfrentamento à mesma, por se tratar de uma mudança 
cultural e política com vista à abolição das hierarquias, da violência 
e da discriminação baseadas no gênero, assim como em outras for-
mas particulares e estruturais de violência e discriminação (WoRK 
WITH PERPETRAToTS oF DoMESTIC VIoLENCE IN EuRoPE [WWP], 
2008; RoTHMAN; BuTCHART; CERDá, 2003; GREIG, 2001).

Metodologias de abordagem  
dos homens autores de violência  
contra as mulheres
FLáVIa goteLIP CoRRea VeLoSo1 e CLáudIa natIVIdade2
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O cenário das intervenções com homens 
autores de violência

os trabalhos com homens autores de violência se iniciaram nos 
Estados unidos na década de 1970, por iniciativa de grupos de ho-
mens pró-feministas (BENNET; WILLIANS, 2001; ToMAM; EDLESoN, 
1995), e se expandiram para o Canadá com metodologias de inter-
venção diversificadas, contando hoje com mais de 200 programas 
nesse país (TYAGI, 1999). o objetivo originário desses programas era 
complementar a ações de atenção e prevenção à violência contra 
as mulheres a partir da leitura de que a responsabilidade primária 
pela prática dessa violência recai sobre aquele que a exerce. Sendo 
assim, as propostas de intervenção diziam de um processo de res-
ponsabilização dos autores frente à violência exercida e à mudança 
das relações abusivas e opressoras contra as mulheres e rechaçava 
a ideia de tratamento por vezes associada erroneamente à proposta.

o mais antigo deles é o Counseling and Education to Stop 
Domestic Violence (EMERGE)4, que, desde 1977, já com uma con-
cepção feminista, organiza as ações no âmbito dos Estados uni-
dos. outro programa de referência internacional é o chamado mo-
delo Domestic Abuse Education Program (DuLuTH)5, que, desde 
1980, foi implantado em Minnesota (EuA) e tem base conceitual 
cognitivo-comportamental. 

Na Europa, o programa uK Membership Association for Do-
mestic Violence Perpetrator Programmes and Associated Support 
Services (RESPECT)6 preconiza ações integradas com os serviços 
de atendimento às mulheres, e o programa Work with Perpetra-
tors of Domestic Violence in Europe (DAPHNE),7 que, desde 2006, 
provê uma ampla base de informações sobre as intervenções com 
homens na Comunidade Europeia. o que esses programas têm em 
comum é o objetivo primeiro de garantir maior segurança às mu-
lheres, partilhando de uma base conceitual pró-feminista.

Já as intervenções na América Latina iniciaram no México 
na década de 1990 e se expandiram para outros países, tais como 
Peru, Argentina, Brasil, bem como para a América Central, Hon-
duras e Nicarágua (ToNELI et al, 2010). As metodologias desses 
programas são, de certa forma, congruentes, pois têm estratégias 
de abordagem em grupo, por meio de oficinas, sendo que alguns 
(NAV, no Rio de Janeiro, e os programas na Argentina) atendem 
também, individualmente, os homens. As linhas teóricas adotadas 

As primeiras atuações nesse campo são datadas da década 
de 1970 e, atualmente, são executadas em mais de 40 países (Ro-
THMAN, BuTCHART & CERDá, 2003). Já o campo das intervenções 
com homens no Brasil ainda é muito incipiente e controverso. A 
máxima da prática esvaziada de teoria se acentua frente ao es-
forço de algumas produções teóricas que tentam se aproximar da 
prática com homens autores e, como consequência, encontram um 
cenário de poucas sistematizações e diretrizes desse fazer (MAR-
QuES, 2007; ToNELI et al, 2010; VELoSo, 2011; NATIVIDADE, 2012). 

Dentre os inúmeros hiatos presentes nesse campo, desta-
camos a falta de discussão e produção acerca dos referenciais 
teóricos (e políticos) que embasarão as intervenções; das meto-
dologias de intervenção; da forma de adesão e encaminhamento 
dos homens autores aos programas; da composição, capacitação 
e formação dos profissionais que atuarão nesse campo; da inser-
ção desses programas em redes de enfrentamento à violência 
contra as mulheres; e principalmente, acerca da forma de avalia-
ção e monitoramento da eficácia desses serviços, o que assegura-
ria às mulheres em situação de violência e à sociedade os benefí-
cios provenientes da participação dos homens nesses programas 
(VELoSo, 2011).

Com o presente capítulo, buscaremos mostrar, em linhas 
gerais, algumas possibilidades metodológicas de trabalho com 
homens autores de violência contra a mulher, visando oferecer al-
guns nortes para reflexão a partir de diferentes olhares e práticas 
desenvolvidas relatadas em documentos oficiais e artigos cientí-
ficos. Para tanto, faz-se necessário destacar que as considerações 
apresentadas decorrem da trajetória acadêmica e prática das au-
toras no Programa Andros – Homens Gestando Alternativas para 
o Fim da Violência, desenvolvido pelo Instituto Albam,3 bem como 
da participação na Rede de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres do Estado de Minas Gerais, experiências estas que têm 
permitido leituras, releituras e contínuas construções coletivas 
em torno da intervenção com o referido público em prol do en-
frentamento à violência contra as mulheres.
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autores de violência contra as mulheres passaram a ser fomenta-
dos de forma mais ampla no país, fato que tem provocado algumas 
práticas, antes isoladas na intervenção local, a se colocarem no 
campo do debate político e acadêmico acerca dos inúmeros aspec-
tos que poderão ou não dar legitimidade a essas ações.

Com relação à etiologia da violência masculina contra as 
mulheres, os programas se distinguem em diferentes vertentes, 
fato que influenciará diretamente nas estratégias de intervenção 
e nas expectativas de mudança do comportamento daquele que 
comete o ato de violência contra as mulheres. Rothman, Butchart 
e Cerdá (2003) apontam duas teorias que têm influenciado marca-
damente a pesquisa etiológica sobre as relações íntimas violentas, 
sendo elas: a) a teoria sobre a aprendizagem social na qual a vio-
lência é repassada de geração em geração; e b) a teoria feminista 
pautada na ideia de que a dominação masculina afeta os relacio-
namentos interpessoais. Segundo os autores, 34% dos programas 
se intitulam como programas feministas, logo, consideram que a 
diferença de poder entre homens e mulheres é uma das principais 
causas da violência conjugal.

No levantamento apresentado por Corsi (2005), as principais 
hipóteses para  explicar a violência dos homens contras as mulhe-
res são: a) Hipótese cultural: a violência contra as mulheres está 
ancorada nos valores patriarcais que favorecem e justificam a ma-
nutenção de uma ordem social e familiar violenta; b) Hipótese es-
trutural: as raízes da violência residem nas desigualdades sociais 
e na falta de oportunidades que desencadeiam tensões e agressivi-
dade nos indivíduos; c) Hipótese psicopatológica: o comportamen-
to violento é fruto das disfunções da personalidade daquele que a 
exerce, logo estaria relacionado à impulsividade, à psicopatia ou 
ao uso abusivo de álcool e/ou droga; d) Hipótese interacionista: a 
causa da violência estaria nos estilos das relações estabelecidas 
entre os cônjuges, seja no aspecto verbal, emocional ou compor-
tamental; e) Perspectiva jurídica que, apesar de não se constituir 
como uma explicação da violência, pontua o aspecto normativo 
e punitivo daquele que a pratica, abordando o grau da detenção, 
denúncia e condenação penal dos maltratadores familiares. 

As bases etiológicas para a compreensão do fenômeno da 
violência contra as mulheres a serem adotadas pelos programas 
também influenciarão nos efeitos e na eficácia destes, uma vez 
que as intervenções precisam estar fundamentadas em princípios 

são, por sua vez, diversas, com perspectivas terapêuticas/psicolo-
gizantes (desde a terapia sistêmica até a psicanálise lacaniana), 
outras com perspectivas de gênero e feminista (foco nas relações 
de poder e na construção de masculinidades) e ainda outras de 
cunho cognitivo-comportamental. A diversidade “parece indicar 
não haver uma linha única para o tratamento de um problema 
social desta relevância” (ToNELI et al, 2010, p. 239).

Em um mapeamento realizado para a organização Mundial 
de Saúde pelo Departamento de Prevenção da Violência acerca 
da perspectiva global das intervenções com homens autores de 
violência contras as mulheres, Rothman, Butchart e Cerdá (2003) 
identificaram 56 programas, classificados como Batterer Interven
cion Program, em 38 países, destes, seis na América Latina, cuja 
atividade principal é a atenção terciária, definida como qualquer 
ação destinada à mudança de comportamento abusivo de uma 
pessoa que psicologicamente, sexualmente, emocionalmente ou 
verbalmente, violenta e controla sua/seu parceira(o). Embora a 
maioria das instituições tenha como missão alterar o comporta-
mento individual do autor da agressão, elas também visam pro-
mover uma transformação das atitudes e dos comportamentos dos 
homens, das famílias, da comunidade e da sociedade, entendendo 
a violência sob uma perspectiva ecológica.

Nesse estudo podemos identificar uma variedade metodoló-
gica e teórica que orientam as intervenções, bem como a forma de 
acesso dos homens violadores aos programas a eles destinados. os 
dados apontam, por exemplo, que mais de três quartos dos parti-
cipantes chegam aos programas por adesão voluntária e 54% dos 
programas recebem homens via encaminhamento judicial, sendo 
destacadas no estudo as possíveis diferenças entre a adesão volun-
tária e o “peso” do encaminhamento ou do mandado judicial em 
alguns países, já que, diante do mandado, o descumprimento da 
pena deve ser comunicado ao Judiciário e poderá ter consequên-
cias mais severas para o autor da violência.

Vale destacar que no contexto brasileiro, a Lei 9.099/95 
criou uma janela de oportunidades para o desenvolvimento de 
intervenções com homens autores do ilícito penal contra mulhe-
res, sendo ofertada a oportunidade de os mesmos frequentarem 
programas como uma modalidade específica de pena restritiva de 
direitos (MACHADo, 2006). Porém, foi com o advento da Lei Maria 
da Penha que os programas e projetos voltados para os homens 
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norteadores para a execução desses programas. Sendo assim, 
apresentaremos, em linhas gerais, alguns norteadores para tais 
intervenções que estão pautados em diretrizes identificadas pelas 
autoras como relevantes para o debate e a construção futura da 
política brasileira. Destacamos, então, as Directrices para el De-
sarrollo de unas Normas para los Programas Dirigidos a los Hom-
bres Perpetradores de la Violencia Doméstica – Daphne Project: 
Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe (GELDS-
CHLÄGER et al, 2010; WWP, 2008) e os Criterios de Calidad para 
Intervenciones con Hombres que Ejercen Violencia en la Pareja 

– HEVPA (MoNTEIRo & BoNINo, 2006), que orientarão a observa-
ção dos seguintes requisitos:

1. Condições prévias para o trabalho com homens que 
exercem violência

a. Objetivos: os programas devem atingir o objetivo básico e prin ci-
pal, qual seja, aumentar a segurança das mulheres e dos filhos(as), 
contribuindo para pôr fim à violência praticada. Esse audacioso 
objetivo deverá integrar-se, harmônica e coordena damente, em 
qualquer esquema de segurança estabelecido para proteger a 
mulher em situação de violência.

b. Integração do programa na rede ampliada de enfrentamento 
à violência contra as mulheres: os programas são uma parte do 
sistema mais amplo de intervenção em prol do enfrentamento a 
esta forma de violência, devendo estar integrados e alinhados 
com as ações das diferentes entidades, instituições e serviços da 
rede ampliada, especialmente aqueles de atenção às mulheres.

c. Modelos teóricos e marcos conceituais para o trabalho com 
os homens: partir de um marco conceitual que inclua a pers-
pectiva de gênero e a noção da violência contra as mulheres 
como uma forma de exercício do poder masculino na relação 
de opressão estabelecida por eles com as mulheres, própria 
de uma cultura patriarcal. Logo, os homens são responsáveis 
pelo exercício da violência baseada em uma racionalidade 
específica e expressa de forma multidimensional. Destaca-se, 
ainda, a necessidade de se explicitar a teoria que embasará a 
intervenção, evidenciando por que se supõe que a metodolo-
gia proposta irá mudar as atitudes e os comportamentos vio-
lentos dos participantes.

éticos, ideológicos e políticos coerentes com o propósito de enfren-
tamento da violência contra as mulheres. Não podemos deixar de 
ressaltar que a questão da avaliação da eficácia desses programas 
é apontada como essencial e é considerada um dos maiores de-
safios a serem superados (RoTHMAN; BuTCHART; CERDá, 2003; 
ToNELI, 2007; VELoSo, 2011). Na América Latina, por exemplo, a 
maioria dos programas utiliza a autoavaliação como forma de me-
di-la, apesar de esse método ser considerado pouco confiável pelos 
especialistas (WWP, 2008; MoNTEIRo; BoNINo, 2006). 

Para Tomam e Edleson (1995), a proposta de investigação da 
eficácia dos programas deve estar associada à clareza de seus ob-
jetivos, cabendo aos coordenadores o cuidado para não traçarem 
objetivos ambiciosos que, certamente, não serão atingidos apenas 
com ações para o autor da violência, mas será o resultado de um 
conjunto de estratégias em âmbitos individual, relacional, comuni-
tário, social e cultural, previsto no modelo ecológico para análise 
da violência (BRoNFENBRENNER 1979; DAHLBERG; KRuG, 2002).

Passados mais de 30 décadas das primeiras experiências, é 
recente o esforço no sentido de sistematizar boas práticas e criar 
diretrizes que orientem as intervenções com esse público, fato 
que também tem fomentado a criação de redes de profissionais 
e programas que atuam com homens autores de violência contra 
as mulheres (GELDSCHLÄGER et al, 2010). Dentre as recomenda-
ções, destacamos aquelas presentes na Plataforma de Acción de la 
Cuarta Conferência Mundial sobre Mujeres da oNu (oRGANIzA-
ÇÃo DAS NAÇÕES uNIDAS [oNu], 2005), realizada em Beijing no 
ano de 1995, e aquelas previstas no Relatório de Boas Práticas na 
Legislação de Violência contra as Mulheres, produzido pela Divi-
são das Nações unidas para o Avanço das Mulheres (ESCRITÓRIo 
DAS NAÇÕES uNIDAS SoBRE DRoGAS E CRIMES [oNuDC], 2008), 
as quais estimulam governos, entidades privadas e organizações 
da sociedade civil a fomentarem esses tipos de programas com a 
observância dos marcos legais apropriados.

Apesar dos debates iniciais realizados no Brasil no campo 
das intervenções com homens, tais como o Seminário de Políticas 
de Atenção a Homens Autores de Violência contra Mulher, reali-
zado em Florianópolis no ano de 2008, e o Workshop Discutindo 
os Centros de Educação e Reabilitação do Agressor, realizado no 
Rio de Janeiro no mesmo ano, ainda não contamos com uma po-
lítica nacional que pudesse definir as diretrizes e os princípios 
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d. Valoração do risco: promover a valoração sistemática e conti-
nuada do comportamento de risco do homem autor de violência 
contra as mulheres em todas as fases da intervenção. Recomen-
da-se a o uso de diferentes fontes de informações, tais como: o 
sistema de justiça e segurança pública, a mulher maltratada, 
demais familiares, terceiros do convívio interpessoal cotidiano, 
dentre outros. 

e. Capacidade e qualificação da equipe de profissionais: os 
programas deverão ser conduzidos por profissionais com titu-
lação e qualificação especializada, preferencialmente na área 
das Ciências Humanas. Acima de qualquer titulação acadêmi-
ca, espera-se que tenha formação na perspectiva de gênero, 
conhecimentos sobre a dinâmica da violência contra a mulher, 
acerca das teorias de masculinidades e que tenha sensibili-
dade e implicação no enfrentamento das injustiças de gêne-
ro que recaem sobre as mulheres. Além disso, o profissional 
deve contar com supervisões permanentes e assessoramento 
adequados.

f. Controle da qualidade, documentação e avaliação do pro-
grama: implementar diretrizes de avaliação continuada da in-
tervenção proposta, incluindo, sempre que possível, assessoria 
externa nesse processo. Recomenda-se ainda, a avaliação lon-
gitudinal por um período de 15 meses no intuito de verificar a 
consistência do comportamento não violento por parte do ho-
mem assistido nos programas.

g. Observação do formato e do tempo adequado de interven-
ção: a maioria dos estudos propõe intervenções grupais como 
mais adequadas para o enfrentamento da problemática, mas 
não descartam as intervenções individuais nas situações nas 
quais se façam necessárias. Quanto a tempo de intervenção, al-
guns autores recomendam o período de no mínimo seis meses 
de participação no programa, sendo que os melhores resultados 
são observados em grupos com cerca de um ano de duração.

Em síntese, apresentamos o resumo dos principais critérios de 
qualidade para programas de intervenção com homens proposto 
por Geldschläger (2011):

d. Enfoque sobre as dimensões relevantes para o uso da vio-
lência pelos homens: permitirá compreender a complexidade 
da violência praticada pelos homens a partir de um modelo eco-
lógico da violência, ou seja, a partir de fatores socioculturais, 
relacionais e pessoais do indivíduo (cognitivos, emocionais e de 
comportamento).

2. Princípios importantes para o trabalho com os homens 
autores de violência contra as mulheres

a. Contato com e apoio às mulheres em situação de violência: 
recomenda-se que as mulheres dos homens assistidos pelos pro-
gramas sejam informadas dos objetivos da intervenção com os 
mesmos, suas limitações e as possíveis manipulações que os ho-
mens poderão tentar exercer a partir do discurso da participa-
ção nos programas. o contato com as mulheres poderá fornecer 
elementos para valorização do risco e avaliação da participa-
ção masculina. Tal contato deverá ser voluntário e não poderá 
implicar nenhuma responsabilização das mulheres quanto à 
participação do homem autor de violência.

b. Política de proteção aos filhos(as) do casal em situação de 
violência: além dos programas estarem integrados com as po-
líticas de proteção e intervenção com os filhos(as), que também 
sofrem as consequências da violência doméstica e intrafami-
liar contra as mulheres, os mesmos deverão propiciar o proces-
so reflexivo acerca dessas consequências, bem como a respon-
sabilização paterna sob seus diversos aspectos. 

c. Enfoque e atitudes no trabalho direto com os homens auto-
res de violência: os programas deverão pautar-se na crença de 
que as pessoas têm a capacidade de mudar, promovendo a res-
ponsabilização masculina pelo ato cometido, e pelas consequên-
cias destes, bem como o reconhecimento do uso da violência 
como uma escolha feita dentro de um rol de outras possibilida-
des pacíficas de resolução de conflitos. Destaca-se que caberá 
aos profissionais a avaliação prévia do participante que irá in-
gressar no programa, e, se necessário, encaminhamentos mais 
assertivos deverão ser promovidos junto à rede especializada 
(exemplos: casos de uso abusivo de álcool e outras drogas, ques-
tões relacionadas à saúde mental etc.).
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Apontamentos críticos sobre a intervenção 
com homens autores de violência

As reflexões que se seguem nesta parte do capítulo, em um primei-
ro momento, dizem respeito à forma de abordagem dos homens 
autores de violência em grupos e o porquê dessa técnica em de-
trimento de intervenções estritamente individuais. Para tal, será 
necessário descrever quem são esses sujeitos sociais atendidos 
(ou como deveriam ser vistos e posicionados) e, ao mesmo tempo, 
quais os requisitos técnicos e de formação profissional desejáveis 
para esse tipo de intervenção. Em um segundo momento, tentare-
mos classificar as intervenções segundo um recorte prático-ideo-
lógico, ressaltando as vantagens deste modelo analítico. o objetivo 
maior destas reflexões é nortear o quanto este trabalho deve estar 
articulado com a mudança social e, por isto, as marcações ideoló-
gicas de cada técnica, formato e paradigma norteador dos traba-
lhos serão questionados e/ou argumentados.

A primeira observação a ser feita sobre os trabalhos de in-
tervenção com os homens autores de violência diz respeito à téc-
nica escolhida para tal e, neste caso, as intervenções em grupo. 
Parece haver certa tradição no campo, pois muitas intervenções 
se pautam por essa técnica, que deveria ser mais especificada, já 
que as teorias de grupos não são unificadas. Vários autores cons-
truíram diversas abordagens que, obviamente, tendem a conside-
rar os grupos com objetivos diversos e, por isto, algumas teorias 
centralizam as questões terapêuticas dos grupos (RoGERS, 1970), 
outras focam no sistema de aprendizagem dentro dos grupos  
(PICHoN-RIVIÈRE, 2009) e ainda outras veiculam modelos híbridos 
em uma perspectiva psicossocial de intervenção (AFoNSo, 2010). 

Em linhas gerais, os espaços grupais são considerados im-
portantes locais de troca de experiências. De fato, muito acontece 
dentro de um grupo e, para citar alguns exemplos, poderíamos 
fazer alusão ao intenso sistema de troca de valores, concepções de 
mundo e afetos entre os participantes. o principal trabalho que os 
participantes de um grupo fazem diz respeito à produção de sig-
nificados sobre diversos tópicos que correm na interação. Estes tó-
picos são, principalmente, sobre seus relacionamentos (narrativas 
pessoais) e acontecimentos diversos (recontagem de eventos) que 
são construídos discursivamente pelos participantes do grupo 
por meio de avaliações sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o 

Principios y filosofía
•	 Violencia de género es una vulneración de derechos  

humanos e inaceptable
•	 Violencia de género como expresión de las desigualdades 

sociales y culturales
•	 Perspectiva de género transversal
•	 Agresores son 100% responsables de la violencia que ejercen
•	 Integración en respuesta comunitaria coordinada

Especificidad y objetivos de la intervención
•	 Objetivos:	mejorar	la	seguridad	de	las	víctimas	y	el	fin	 

de la violencia
•	 Modelo	específico	y	multidimensional
•	 Trabajo grupal (preferentemente) e individual
•	 Responsabilidad del agresor de la violencia y de las conse-

cuencias; intencionalidad de la violencia

Coordinación con otras instituciones, servicios para 
víctimas

•	 Coordinación con todas las instituciones implicadas, partici-
pación en circuitos

•	 Estrecha coordinación con servicios de atención a víctimas 
(mujeres y menores)

Procedimientos sobre la seguridad de la víctima  
y la valoración del riesgo 

•	 Seguridad de las víctimas (mujeres y menores) ha de ser 
prioritaria

•	 Contacto pro-activo con (ex-) parejas
•	 Valoración sistemática y continua del riesgo (diferentes 

fuentes de información)

Calificación de profesionales, formación y supervisión
•	 Formación	específica	en	violencia	de	genero	y	en	atención	 

a agresores
•	 Supervisión / asesoramiento técnico externo regular

Duración de la intervención, evaluación y seguimiento
•	 Duración mínima de 6 meses
•	 Recogida sistemática de datos de usuarios y de la intervención
•	 Evaluación sistemática (pre, post, seguimiento) incluyendo 

información de (ex-) parejas
•	 Seguimiento de un año recomendado
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que farão as intervenções com homens e, de forma geral, podere-
mos ressaltar a necessidade da formação edificada em uma pers-
pectiva crítica proveniente dos estudos de gênero, masculinidade 
e violência doméstica contra as mulheres, bem como conhecimen-
tos de manejo de grupos. A formação profissional é um fator de 
sucesso das boas práticas neste campo e é preciso salientar que 
intervenções inespecíficas e inadequadas podem colocar em risco 
ainda maior o nosso público-alvo, ou seja, as mulheres e crianças 
que convivem ou conviveram com os autores de violência e com 
quem temos o compromisso de prover melhores patamares de se-
gurança e apoio institucional.

Monteiro e Bonino (2006) acreditam que a perspectiva de 
gênero deve orientar os programas, uma vez que a violência con-
jugal é uma violência de gênero, ou seja, está fundamentada em 
uma ideologia caracterizada por ideias sexistas relacionada com a 
dominação das mulheres em suas esferas pessoal e social. o exer-
cício dessa violência nas relações íntimo-afetivas sempre produz 
efeitos específicos e incompatíveis com as relações de respeito, 
igualdade e cooperação. Assim, a presença de esquemas sexistas 
e hierarquizantes é um elemento estrutural do comportamento 
violento, tanto nos modelos de compreensão da realidade como 
nas atitudes e motivações da relação de dominação que os homens 
impõem sobre as mulheres.

Para além da perspectiva de gênero, salientamos a impor-
tância das intervenções se pautarem em um ponto de vista femi-
nista e, segundo Corsi (2005), estas últimas teriam a vantagem de 
contemplar uma revisão profunda das ideias sexistas e dos este-
reótipos de gênero que estão na base da violência direcionada às 
mulheres. Ademais, de acordo com nossa experiência, uma pers-
pectiva feminista em que as mulheres também estão à frente do 
trabalho de manejo de grupos é uma prática que deve ser conside-
rada e estimulada. uma mulher e um homem na coordenação de 
um grupo pode ser uma boa estratégia metodológica, pois os auto-
res de violência têm a experiência de assistirem a uma interação 
equitativa na condução dos grupos e, ao mesmo tempo, estabelece-
rem relações de referência e reconhecimento das mulheres coor-
denadoras dos grupos. Essa forma de relação dos homens autores 
com as mulheres coordenadoras não é uma experiência pacífica e 
confortável, pois, muitas vezes, dentro do contexto grupal, os ho-
mens não escutam e/ou referenciam as mulheres coordenadoras. 

mundo (julgamentos positivos e/ou negativos; apreciações e afetos) 
e, muitas vezes, acrescidas com estratégias de humor (provocações, 
comentários irônicos, piadas). Tem-se, portanto, uma complexa or-
questração de significados que, frequentemente, são organizados 
pelos homens autores de violência, ancorados em ideologias sexis-
tas, machistas, preconceituosas, homofóbicas, hierárquicas e de 
não reconhecimento e controle do outro (NATIVIDADE, 2012). 

Essas experiências trocadas dentro do espaço grupal são, 
obviamente, veiculadas por meio de formas relacionais específi-
cas, pois ali há coordenadores da dinâmica grupal e os homens 
autores de violência, participantes do processo do grupo. Nessa 
dinâmica interacional, cabe perguntar: quem são os autores de 
violência? Quem são os profissionais que manejam os grupos com 
esses participantes?

os autores de violência doméstica contra as mulheres, an-
tes de serem estudados, eram vistos como doentes, sofrendo de al-
guma patologia ainda não muito especificada. No entanto, várias 
publicações apontaram aspectos complexos na formação da dinâ-
mica interacional desses sujeitos, afastando, assim, a necessidade 
de fazer uma marcação patológica deles (CoNNELL, 1995, 2005; 
CoRSI, 2005; WELzER-LANG, 2001). o fato é que os valores machis-
tas e as formas hierárquicas, de não reconhecimento e de controle 
do outro são os principais componentes do tecido relacional que 
os autores de violência vivenciam com suas companheiras e ou-
tros sujeitos participantes da sua intimidade. Assim, os autores de 
violência são sujeitos sociais com dinâmicas interacionais espe-
cíficas construídas por meio de desigualdades. Vale lembrar que, 
ideologicamente falando, quando os homens autores de violência 
são posicionados dessa forma, como aqueles que construíram for-
mas relacionais específicas, abre-nos uma brecha para tematizar 
as reconstruções possíveis dessas formas interacionais dentro do 
espaço do grupo e também dentro de suas experiências pessoais. 
Assim, salientamos os benefícios das interações em grupo mane-
jadas de forma crítica e contextualizada, na direção de instituir 
as dinâmicas relacionais marcadas por sistemas outros que não 
sejam esses já conhecidos e tomados como padrão pelos homens 
autores de violência.

Passaremos agora a refletir sobre quem executa o trabalho 
de intervenção com homens autores de violência. Dado o desafio do 
campo, é necessário frisar a específica formação dos profissionais 
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estratégias violentas, acabam por utilizar essas informações no 
jogo relacional violento e, frequentemente, radicalizando o contex-
to de desvantagem e desigualdade das mulheres. outra observação 
a ser feita sobre esse formato é o risco da instrumentalização dos 
homens sobre o fenômeno da violência que pode vir a mascarar, 
no contexto das respostas judiciais principalmente, o real grau de 
responsabilização das práticas violentas cometidas por eles. Assim, 
diante de profissionais e operadores do Direito, os homens passam 
a responder o que é “certo” e “errado” sobre a violência a partir 
de uma perspectiva de conhecimento dos mecanismos implicados 
nela e, por isso, distanciados dos processos de responsabilização. 

o formato reflexivo/responsabilizante, apesar de pouco sis-
tematizado, guarda uma perspectiva política mais interessante 
visto que se estrutura em uma proposta que visa ao equilíbrio de 
poderes entre os pares e a horizontalização dos vínculos de gêne-
ro. Criar efeitos de responsabilização nos homens é, certamente, 
o cerne das boas práticas. Dessa forma, não compactuar com os 
discursos de vítimas que os homens insistem em veicular; colocar 
a perspectiva da pessoa que foi ofendida e/ou ferida; veicular os 
diversos tipos de violência, quase sempre invisíveis; identificar as 
influências culturais e sociais que reforçam os comportamentos 
abusivos; dar visibilidade aos efeitos da violência para mulheres 
e crianças, bem como para os próprios homens que acabam por 
conviver em um ambiente altamente danoso também para si, re-
sumem, em um só fôlego, as principais diretrizes desse modelo. 

Considerações finais 

Diante da tentativa de apresentar um panorama geral das práticas 
de intervenção com homens, não podemos deixar de destacar que 
ainda estamos iniciando uma trajetória de pesquisas e reflexões 
críticas sobre este trabalho no Brasil e temos de estar alertas para 
a real demanda trazida pela Lei Maria da Penha, sob o risco da 
implementação de ações incompatíveis com a natureza e a dinâ-
mica da violência que queremos enfrentar. Com isso, queremos 
chamar a atenção para a possibilidade de existirem e surgirem 
intervenções que reproduzam alguns discursos psicopatologi-
zantes no sentido de naturalizar a dominação masculina e/ou re-
forçar a ideia dos conflitos violentos atrelados a fatores inerentes 

No entanto, essa experiência se apresenta como oportunidade de 
ressignificar a própria vivência que os homens têm de não refe-
rência das posições, ideias, concepções e opiniões que mulheres 
possam veicular em um contexto interacional. Dessa forma, as 
interações são manejadas na perspectiva ideológica de escuta e re-
conhecimento das mulheres coordenadoras e, por consequência, 
tematizadas para que essa experiência seja replicada por eles nas 
suas relações interpessoais com as mulheres. 

o segundo bloco de reflexões proposto aqui se refere à ten-
tativa de classificação das intervenções segundo um recorte prá-
tico-ideológico, ressaltando as vantagens desse modelo analítico. 
A primeira parte deste artigo apresenta diversos pontos de análi-
se e a construção de diretrizes dos programas e, por isso, de for-
ma sintética, gostaríamos de realçar três formatos de intervenção 
a partir da leitura ideológica destes: a) Psicopatologizante/clínico; 
b) Instrutivo/pedagógico; e c) Reflexivo/responsabilizante.

o formato psicopatologizante/clínico de intervenção tem 
como dimensão a relação violenta e os atores sociais que dela fa-
zem parte como pessoas doentes e, por isso, as intervenções clíni-
cas, pautadas por um saber psicológico/médico são os principais 
ancoramentos dessa proposta. A dimensão individualizante e 
privada que esta perspectiva constrói acaba por rebaixar os sig-
nificados socioculturais que a violência contra as mulheres têm 
e as análises contextuais e críticas necessárias a este fenômeno. 
Muitas vezes, encontramos essa ideologia aplicada também em 
trabalhos grupais, principalmente quando os discursos dos pro-
fissionais que atuam no campo salientam sobremaneira as carac-
terísticas individuais dos sujeitos de forma descontextualizada 
com o problema que se quer atingir, ou seja, uma prática sociocul-
tural de exercício de violência. 

o formato instrutivo/pedagógico supõe a perspectiva de 
reeducação organizado por meio de estratégias de aprendizagem 
do tipo “curso” ou “palestra” para os homens autores de violência. 
Assim, os homens aprendem o que é o ciclo da violência, apren-
dem a reconhecer os diversos tipos de violência e outros tópicos 
de amplo interesse no campo (saúde dos homens, aspectos emocio-
nais e afetivos de uma relação a dois, como o ciúme, a sexualidade, 
o desemprego,  etc.). Esse formato acaba por se configurar como 
uma estratégia preocupante, pois os homens, municiados de in-
formação qualificada (quase profissional) sobre seus atos e suas 
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6. Disponível em: http://www.respect.uk.net/.
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aos indivíduos como agentes causadores da violência conjugal. Do 
contrário, para que não se essencializem os comportamentos mas-
culinos, os fatores socioestruturais resultantes em dinâmicas de 
exploração e assimetrias de gênero, também presentes na violên-
cia conjugal, devem ser os norteadores centrais para as interven-
ções com os sujeitos envolvidos nas relações conjugais violentas. 
De outro lado, salientamos os riscos das perspectivas instrutivas/
pedagógicas, pois não é somente provendo informações sobre a 
violência e temas afins que os homens processariam mudanças 
nas suas relações violentas.

A centralidade da perspectiva de gênero promove reflexões 
acerca das masculinidades e feminilidades, tais como o processo 
de socialização e sociabilidade, bem como as representações so-
ciais que sustentam as bases simbólicas e materiais da violência 
baseada no gênero. Além disso, permite compreender as relações 
de gênero nas relações conjugais e familiares ainda enraizadas 
nas desigualdades de poder e em desiguais condições de empode-
ramento subjetivo das partes.

Compartilhamos desta perspectiva para que ela seja o eixo 
condutor das intervenções e, por isso, seria extremamente funda-
mental a promoção de espaços mais amplos de discussão que inte-
grem o meio acadêmico e a prática profissional acerca dos propó-
sitos dos programas para homens; da metodologia; das concepções 
teóricas e epistemológicas do ponto de vista ético das práticas; das 
formas de adesão e encaminhamento; da composição e capacita-
ção da equipe profissional; da inserção dos programas na rede de 
enfrentamento à violência contra a mulher; dos mecanismos para 
avaliação e monitoramento da efetividade e eficácia a curto, mé-
dio e longo prazo.

Por fim, ressaltamos as discussões necessárias, e que não fo-
ram possíveis de serem feitas aqui de forma aprofundada, sobre a 
duração das intervenções, o tipo e o tempo de monitoramento após o 
término da intervenção e os locais adequados para a realização des-
sas práticas. Diante do exposto, esperamos, especialmente, que os 
movimentos feministas e de mulheres, bem como as(os) teóricas(os) 
feministas possam se sentir provocados com o debate e trazer con-
tribuições para o campo. Como feministas, desejamos encontrar 
alinhamentos teóricos e práticos neste contexto e isso poderá fazer 
diferença na construção de políticas públicas integradas que, de fato, 
promova o enfrentamento da violência contra as mulheres. 
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Pequeno histórico dos serviços para homens  
no Rio de Janeiro

a trajetória de serviços dedicados ao atendimento a ho-
mens autores de violência contra a mulher é semelhante, 
de alguma forma, a de outros projetos inovadores surgi-
dos com o apoio do governo federal no brasil. Por meio de 
financiamentos de órgãos públicos, os projetos foram realizados 
por instituições da sociedade civil e serviram para desenvolver 
uma metodologia que, no futuro, seria aplicada em outros espa-
ços e, talvez, até mesmo, transformada em política pública em 
âmbito nacional. No caso dos projetos relacionados ao atendi-
mento a homens autores de violência contra a mulher, destaca-se 
como órgão que apoiou essas iniciativas a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp) e o Departamento Penitenciário (De-
pen), que buscavam fomentar políticas de penas alternativas.

Muitos desses projetos ainda estavam sob a esfera da Lei 
9.099, conhecida como a Lei dos Crimes de Menor Potencial ofen-
sivo, com destaque para iniciativas nos estados do Rio de Janeiro 
e São Paulo, principalmente. Nesse período, alguns Juizados Espe-
ciais Criminais (Jecrims) já percebiam que as sanções previstas 
nessa lei não eram adequadas para os casos ligados à violência 
doméstica e buscavam alternativas às penas pecuniárias e de 
prestação de serviços. o juiz Marcelo Anátocles, no município de 
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que foi inaugurado em 2011. Em outro município da Baixada Flu-
minense, Nova Iguaçu, a experiência iniciada em 2008 pelo Iser 
sofreu interrupções e falta de apoio político. 

Além de toda incerteza causada pela descontinuidade, a ava-
liação destes projetos tornava-se inviável, pois todos os contatos 
com os homens que haviam passado pelo processo de grupos re-
flexivos eram desfeitos após o cancelamento das atividades. Isso 
impossibilitava qualquer acompanhamento que poderia apontar 
para o real impacto do projeto na transformação das atitudes des-
ses homens. Adicionalmente, a criação de um espaço aberto para 
que os homens que já passaram pelo serviço possam recorrer em 
caso de necessidade a qualquer tipo de auxílio, mesmo como for-
ma de prevenção da violência, fica impossibilitado de ser criado 
pela falta de continuidade do serviço. o espaço conhecido como 
follow up (acompanhamento) está previsto na metodologia do Ser-
viço de Educação e Responsabilização para Homens Autores de 
Violência Doméstica (SerH), mas, de fato, possuiu um alcance re-
duzido pelo curto período de execução dos projetos. Essa é uma 
atividade fundamental, principalmente por caracterizar-se por 
sua perspectiva preventiva.

Não apenas pela questão da descontinuidade, as ativida-
des de monitoramento e avaliação desses serviços possuem pou-
quíssimas experiências realizadas e seus instrumentos ainda 
não demonstraram uma capacidade efetiva de auferir resultados. 
Conforme apresentado em outros artigos desta publicação, a ne-
cessidade de se desenvolver uma avaliação consistente enfrenta 
uma série de dificuldades, mas esta atividade, de forma geral, ain-
da não possui um esforço necessário desenvolvido pela maioria 
dos serviços no Brasil. Mesmo em âmbito internacional, não há 
um entendimento compartilhado sobre as melhores práticas de 
medir impactos em serviços voltados para o atendimento de auto-
res de violência doméstica.

outra atividade que deve ser considerada como fundamen-
tal é a capacitação dos profissionais responsáveis pelo atendimen-
to nesses serviços. Poucas são as iniciativas que possuem um grau 
de investimento considerável na capacitação de seus profissionais 
e em uma fundamentação teórica consistente. Enquanto a propos-
ta do SerH baseia-se na perspectiva de que os profissionais são 
facilitadores das discussões e reflexões dentro do grupo e não pa-
lestrantes, professores e detentores do conhecimento, essa não é a 

São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, foi um dos pioneiros a in-
centivar a adoção de grupos reflexivos como pena alternativa em 
parceria com o Centro de orientação à Mulher (Ceom). 

No município do Rio de Janeiro, o Instituto Noos desenvolveu 
um projeto que, até hoje, é referência nesta temática. A percepção 
de que a violência doméstica possuía particularidades com relação 
aos outros crimes enquadrados na Lei 9.099 suscitou um debate 
que lançou na agenda pública a necessidade de revisão da lei. o 
pagamento de cestas básicas tornou-se emblemático na discussão 
sobre a necessidade de um tratamento especial para as situações 
que envolvem violência entre parceiros íntimos. A pena pecuniária 
era a face visível de todo um processo que apenas contribuía para a 
impunidade repetida nos casos de violência contra a mulher. 

Além disso, acabava por impactar justamente o orçamento 
doméstico do qual a vítima também fazia parte e, principalmente, 
não contribuía para gerar nem reflexão nem responsabilização 
de forma efetiva para os autores. o resultado era que as denún-
cias em nada contribuíam para interromper a violência. Dessa 
forma, os grupos reflexivos começaram a se destacar como uma 
alternativa possível de uma pena que aliasse a responsabilização 
e a reflexão ao autor. É bom enfatizar que, pelas próprias caracte-
rísticas da violência doméstica, ou seja, por ser cometida normal-
mente pelo companheiro, por ser recorrente e acontecer de manei-
ra cíclica, as denúncias são realizadas na esperança não apenas 
de punição, mas, especialmente, de transformação do autor. Ficou 
evidente que as medidas adotadas na Lei 9.099 eram ineficazes 
para crimes desta natureza. 

Em função da alternância de entidades financiadoras, os 
projetos realizados para o atendimento aos homens em grupos 
reflexivos sofriam períodos de descontinuidade. A interrupção 
eventual do projeto dificultava ainda mais a possibilidade de 
acompanhamento dos resultados. Apesar do comprometimento 
das equipes e instituições que executavam o serviço, ficava evi-
dente que não se tratava de uma política pública. Além de não 
ser perene, não possuía escala e não contava com quase nenhum 
apoio em esfera municipal e nem estadual. uma exceção é o mu-
nicípio de Duque de Caxias que possui uma experiência de maior 
comprometimento do poder municipal. Esse município conta com 
um Centro de Referência do Homem, projeto desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e 
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À medida que os projetos foram se desenvolvendo, cada vez 
mais entidades tomaram conhecimento dos grupos reflexivos e 
interessaram-se em realizar encaminhamentos, mesmo que de 
forma pontual. Dessa forma, além de encaminhados pela justiça, 
alguns homens passaram a ser encaminhados diretamente pelas 
delegacias e pelos serviços de atendimento às mulheres. Mesmo 
que em menor número, homens também buscavam o serviço de 
forma espontânea. No entanto, a maioria dos participantes ainda 
era constituída por homens processados nos juizados e encami-
nhados por meio da aplicação de penas ou medidas alternativas. 
A abertura à participação de homens provenientes de diferen-
tes formas de encaminhamentos contribuía para uma formação 
heterogênea que enriquecia as trocas de experiências dentro 
dos grupos. Em algumas iniciativas, até, a participação em gru-
pos reflexivos não estava restrita a homens processados pela Lei 
Maria da Penha, mas também de outros crimes em que a equipe 
responsável pelo projeto avaliasse que a participação nos grupos 
eram pertinentes. o grupo era composto, portanto, por homens 
processados por brigas de trânsito, de vizinhos ou de torcida. Atu-
almente, o Instituto Albam realiza grupos em Belo Horizonte com 
essas características.

A partir da promulgação da Lei Maria da Penha, inicia-se 
uma nova etapa na construção de políticas para lidar com a violên-
cia contra a mulher. A criação de Juizados da Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher impõe a necessidade de uma nova con-
figuração do Poder Judiciário e a adoção de novos procedimentos 
para cumprir os requisitos previstos na lei. Além da criação des-
ses juizados, está prevista na lei a atuação de uma equipe multi-
disciplinar com o objetivo de subsidiar os juízes com informações 
durante as audiências. A lei ainda prevê, de forma pouco especí-
fica, o desenvolvimento por essa equipe de trabalhos de orienta-
ção, encaminhamento e prevenção voltados não apenas para as 
vítimas, mas também para o autor e demais familiares envolvidos. 

De forma prática, a atuação da equipe possui um rol de ati-
vidades que difere bastante de acordo com cada juizado. Em mui-
tos casos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, as equipes 
multidisciplinares são as responsáveis pela condução de grupos 
reflexivos voltados para os homens autores de violência contra a 
mulher. Como já mencionado, o Iser realizou uma pesquisa no Rio 
de Janeiro em 2011 que verificou que as metodologias adotadas 

prática mais comum nos diversos serviços realizados em outras 
áreas. Esse aspecto ficou evidente na pesquisa realizada pelo Iser 
em 2011, que apresentou os diferentes projetos de atendimento no 
estado do Rio de Janeiro.5 A proposta de construção temática cole-
tiva e valorização do conhecimento dos participantes previstas no 
SerH, diferenciava-se bastante das oficinas temáticas com um es-
quema predefinido e uma forte preocupação pedagógica (no senti-
do de “passar” o conhecimento) das outras iniciativas vinculadas 
às equipes multidisciplinares dos Juizados da Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher do Estado. Esse é um fundamento 
básico sobre o qual os promotores da política devem refletir no 
momento de definir a melhor perspectiva a ser adotada.

outro aspecto a destacar nesse período foi a relação um 
tanto instável com os serviços de atendimento à mulher e algu-
mas instituições ligada aos direitos das mulheres. o serviço de 
atendimento aos homens sempre foi visto com certa reserva por 
parte do movimento de mulheres. Além da desconfiança quanto 
aos resultados obtidos, as críticas concentravam-se na questão fi-
nanceira, ou seja, investimentos nesses serviços concorriam com 
recursos que poderiam ser destinados ao reforço das iniciativas 
para as mulheres. Porém, exceções eram percebidas com o apoio 
e incentivo de algumas entidades e estudiosas pertencentes ao 
movimento de mulheres que viam potencial de sucesso nessas 
iniciativas. os investimentos em âmbitos municipal e estadual 
ainda eram bastante tímidos nesse período, apesar de algumas 
entidades ligadas ao atendimento às mulheres iniciarem um con-
tato mais próximo com interesse em realizar encaminhamentos 
diretamente aos grupos. os encaminhamentos recíprocos entre 
os serviços era algo estimulado visto que uma situação de confli-
to tende a ter mais sucesso em sua resolução se as duas partes en-
volvidas participam de um espaço reflexivo. Quando apenas um 
das partes estava inserida em um grupo ref lexivo, invariavel-
mente apresentava a questão da necessidade de seu parceiro(a) 
também participar. A troca de informações sobre o aproveita-
mento de cada parte era feito ainda de forma pouco formal e ha-
via um entendimento de que as informações entre os técnicos dos 
serviços deveriam ser previamente discutidas tanto com o autor 
como com a vítima. Percebia-se a necessidade de um estabeleci-
mento mais criterioso sobre a relação dos serviços de atendimen-
to ao homem e à mulher.
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ideia de atendimento aos homens foi sempre um tanto ambígua. 
Por um lado, defendia que a prioridade dos recursos deveria ser 
destinada aos serviços para as mulheres, ainda avaliados como in-
suficientes. Por outro, diante da previsão expressa na lei de cria-
ção de “Centros de Educação para os Agressores”, sentia-se com a 
obrigação de debater essa pauta. Assim, a SPM tomou a responsa-
bilidade de buscar diretrizes para a condução dos atendimentos 
aos homens, destacando-se como uma das principais promotoras 
da discussão desse tema. 

No entanto, pouco avançava na definição sobre o que pare-
cia ser uma dicotomia sobre a natureza de um programa ao mes-
mo tempo punitivo e reflexivo. Com relação à Lei Maria da Penha, 
ficava evidente uma preocupação em não criar qualquer espaço 
que fosse avaliado como possível desconfiguração da mesma. Por 
isso, a suspensão condicional do processo, mais do que um ins-
trumento avaliado como ineficaz, era visto como algo que flexi-
bilizava a lei e que, portanto, se instituído, poderia gerar novas 
aberturas que resultariam na sua descaracterização. o julgamen-
to do Superior Tribunal Federal quanto à Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) ajuizada pelo procurador-geral da República, 
e que justamente questionava a aplicação de dispositivos da Lei 
9.099, permaneceu na superfície em seu debate. Concentrou-se a 
discussão a respeito da representação da vítima, ficando o debate 
sobre a suspensão condicional do processo de fora. o resultado foi 
uma mensagem pouco clara quanto à adoção dessa medida.

Com relação aos serviços destinados aos autores, alguns 
conceitos, tais como responsabilização, reeducação e reabilitação, 
ainda permaneciam pouco esclarecidos, não sendo desenvolvidos 
debates relevantes. Em 2008, a SPM promoveu o workshop Discu-
tindo os Centros de Educação e Reabilitação para os Agressores 
no Rio de Janeiro. A intenção era a de criar diretrizes para a im-
plementação dos serviços. Aliás, foi a partir desse encontro que a 
SPM passou a adotar a nomenclatura de “serviço” em vez de “cen-
tro”, termo que está assinalado na própria lei. Além das diretrizes 
apontarem a proibição expressa para a realização de grupos em 
espaços de atendimento à mulher, destacam-se: a caracterização 
dos grupos de homens como uma medida penal, a avaliação e o 
monitoramento dos serviços, a capacitação de equipes, o material 
pedagógico padronizado e a obrigatoriedade de informar ao juiz 
sobre o histórico do homem atendido. 

também podem variar, mas possuem características em comum, 
tal como o reduzido número de encontros, a predeterminação dos 
temas a serem debatidos e o pouco investimento na capacitação 
das equipes.

Além disso, o formato de contratação das equipes é por pra-
zo determinado, causando incerteza sobre a continuidade dos 
atendimentos prestados e grande rotatividade dos profissionais 
envolvidos. Visando oferecer maior continuidade aos serviços, 
muitas vezes os juizados celebram acordos com o poder municipal 
a fim de que profissionais sejam cedidos, normalmente pelas Se-
cretarias de Assistência Social, para integrar a equipe. Essas par-
cerias não deixam de ser frágeis, uma vez que oscilam em função 
da situação política do município. Na maioria dos casos no estado 
do Rio de Janeiro, é o Tribunal de Justiça que realiza convênios, 
por intermédio do Departamento de Projetos Especiais, com em-
presas que apenas são responsáveis pela contratação dessas equi-
pes, mas que carecem de uma identidade com o tema e o projeto. 

Durante a trajetória de projetos de atendimento a homens 
autores de violência contra a mulher, diversos foram os atores 
que contribuíram para o debate sobre a melhor forma de o ser-
viço atuar. Além do importante papel realizado por entidades da 
sociedade civil, destaca-se a participação dos diversos serviços de 
atendimento à mulher tanto em âmbito municipal como estadual. 
Por serem serviços de atendimento direto à vítima, possuem, por-
tanto, uma compreensão mais próxima das causas, consequências 
e demandas dos casos de violência contra a mulher. Assim, per-
cebiam com nitidez a necessidade de um trabalho com o “outro 
lado”. Essa era uma demanda corrente das vítimas que viam uma 
possibilidade alternativa à prisão com boa expectativa. É notório 
que muitas mulheres vítimas decidem retirar a queixa quando 
percebem que essa poderá resultar na prisão do autor. Ao contrá-
rio das inúmeras críticas que o atendimento aos homens recebeu, 
principalmente no início de suas atividades, as profissionais que 
realizavam o trabalho “na ponta”, percebiam as potencialidades 
de um trabalho reflexivo com os homens. 

Na esfera federal, além do próprio Ministério da Justiça que, 
por intermédio da Senasp e do Depen, iniciou o financiamento 
de projetos dessa natureza, a Secretaria de Política para as Mu-
lheres (SPM) promoveu alguns eventos com o intuito de debater 
a natureza e os objetivos dos serviços. A relação entre a SPM e a 
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A falta de uniformidade das propostas apoiadas pelo De-
pen também pode ser percebida no número de encontros deter-
minados para a participação dos homens nos grupos. Enquanto 
em algumas propostas esse número nem é definido, em outras, o 
número de encontros varia de 5 (cinco) a 12 (doze). o número to-
tal de homens atendidos também varia bastante, o que é previsí-
vel diante das diferenças de dimensão dos estados conveniados.  
o número total previsto varia de 150 (cento e cinquenta) a 750 (se-
tecentos e cinquenta) homens. Mesmo considerando as diferentes 
realidades com relação ao número de processos, cabe um apro-
fundamento quanto aos critérios que devem direcionar os enca-
minhamentos para os serviços. Alguns estados mencionam que 
atenderão todos os homens apenados e que para os que estiverem 
sob medida protetiva haverá uma avaliação, mas não menciona o 
teor. A média de participantes por grupo é bastante semelhante, 
com uma previsão de mais ou menos 14 (catorze) homens. 

o mesmo acontece com relação à atividade de capacitação 
prevista nas propostas. As referências são pouco detalhadas tanto 
com relação ao conteúdo como à carga horária. Apenas uma das 
propostas refere-se ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Mulher, 
da SPM, como diretriz do conteúdo programático da capacitação. 
As outras propostas não explicitam qual será o teor da programa-
ção da formação dos profissionais, sendo que uma apresenta de 
forma bastante geral que serão contratatos especialistas em gê-
nero. A carga horária é mencionada em três propostas. Duas defi-
nem uma carga de 60 horas e outra define de 40 horas, as demais 
propostas não mencionam a duração da capacitação.

Dos oito convênios assinados com o Depen, quatro são exe-
cutados pelas Secretarias de Estado de Justiça, Cidadania e Di-
reitos Humanos (ou similar), dois pelas Defensorias Públicas, um 
pela Secretaria de Governo e outro pela Secretaria da Mulher. 
As diferentes naturezas das instituições executoras contribuem 
para imprimir características distintas, colaborando, assim, 
para experiências múltiplas. o acompanhamento dos resultados 
obtidos em cada estado pode contribuir para o aprimoramento 
dessas experiências. 

No entanto, ainda são tímidas as propostas de avaliação e 
monitoramento dos projetos. A maioria das menções contidas 
nas propostas referem-se à avaliação com os homens atendidos e 
com a equipe, porém, não mencionam quais instrumentos serão 

Essas diretrizes não possuíram grande penetração entre as 
equipes e nos serviços instaurados. Na pesquisa realizada pelo 
Iser, não foram mencionadas referências a esse documento e havia 
total desconhecimento a respeito das diretrizes resultantes desses 
eventos. A falta de possibilidade de capacitação das equipes que 
realizam os atendimentos é apenas um dos fatores mais visíveis 
da ausência de vinculação a qualquer ponto dessa diretriz, pelo 
menos no estado do Rio de Janeiro. Além disso, houve pouca divul-
gação desse documento, sem contar com a mínima participação no 
conteúdo final das sugestões e dos questionamentos provenientes 
das instituições que possuíam um histórico de atuação na execu-
ção desses serviços. Certos pontos até mesmo descaracterizavam 
alguns dos serviços realizados, como a aceitação de diferentes for-
mas de encaminhamento e não exclusivamente dos juizados.

Mesmo antes da Lei Maria da Penha, o Depen já financiava 
iniciativas relacionadas a medidas e penas alternativas para cri-
mes de violência doméstica. Mas já a partir de 2007, inicia o esta-
belecimento de convênios com os estados baseados na previsão do 
art. 35 dessa Lei. 

A maioria adota os termos ‘educação’ e ‘responsabilização 
para o serviço’, mas alguns adotam ainda ‘reabilitação’ e ‘reedu-
cação’. São termos semelhantes, mas que indicam perspectivas 
diferentes, principalmente no que tange à postura frente ao pú-
blico-alvo e a proposta dos serviços. É preciso um questionamento 
sobre se o objetivo é de reintegração social, transmissão de concei-
tos, promoção de novos instrumentos para lidar com a violência 
ou, ainda, tomada de consciência sobre a autoria dos fatos gerado-
res de violência. Essa falta de clareza fica evidente nas propostas 
dos convênios estabelecidos com o Depen.

Adicionalmente, no que se refere à terminologia dada ao 
público-alvo, há variações nas propostas apresentadas pelos esta-
dos. A maioria refere-se a ‘autor de violência’, mas outros aplicam 
o termo ‘agressor’. A linguagem adotada já aponta para a forma 
como são vistos os homens encaminhados para os serviços. Da 
mesma maneira, os atendimentos oferecidos são definidos de for-
mas distintas, tratando-se em alguns casos como ‘grupos reflexi-
vos’, em outros como ‘grupos psicoeducativos’, ‘terapia de grupo’, 
além de ‘cursos’ e ‘oficinas’. São atendimentos de naturezas bas-
tante distintas entre si e demonstram que não há uma visão uni-
forme dessas práticas.
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caminhos que serão trilhados. É bom destacar que a escolha da 
fundamentação teórica deve também respeitar as outras partes 
implicadas no processo, tais como as instituições que participam 
da execução do serviço e as instituições que financiam o projeto. 

No caso de um serviço de atendimento a homens autores de 
violência contra a mulher, em um contexto de uma política finan-
ciada pelo Departamento Penitenciário, o projeto deve enquadrar-

-se em uma perspectiva de alternativas penais e, portanto, respei-
tar as estratégias previstas nessa área. Nesse caso, objetivos como 
a redução da reincidência e a ênfase na educação parecem estar 
de acordo com a política definida na esfera federal.

Rede de parcerias

um projeto de atendimento aos homens depende de uma rede de 
parcerias. Além da entidade que financia o projeto, é necessário 
estabelecer uma série de parcerias para dar maior abrangência 
aos atendimentos. Prioritariamente, é necessária a parceria com 
entidades que encaminhem os homens autores de violência con-
tra a mulher para serem atendidos. os principais parceiros são 
os Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher. A maioria dos homens encaminhados para o serviço 
é proveniente das audiências realizadas nesses juizados. É bom 
destacar que a forma como acontece esse encaminhamento é uma 
questão ainda bastante controversa a respeito da aplicação da Lei 
Maria da Penha. 

A experiência do SerH mostrou que o maior número de ho-
mens encaminhados pelos juizados são provenientes da suspen-
são condicional do processo. É uma forma de solução alternativa 
que busca resolver processos judiciais em crimes cuja pena míni-
ma não ultrapassa um ano, quando o acusado não for reincidente 
em crime doloso e não esteja sendo processado por outro crime. 
Além disso, devem ser observados aspectos subjetivos da persona-
lidade do autor. Essa forma corresponde, no entanto, foco de gran-
de controvérsia no meio jurídico. 

Alguns casos, mesmo envolvendo processos judiciais, chega-
ram ao SerH com a característica de não representarem ao homem 
uma obrigação de comparecimento como medida judicial. Trata-
va-se de casos nos quais era feita apenas uma indicação ao serviço, 

utilizados nem o período. A participação das vítimas é pouco men-
cionada. Além disso, o acompanhamento dos homens que finali-
zam o processo não é previsto nem a forma de avaliar as possíveis 
reentradas no sistema judicial. Também não está explícito em ne-
nhuma das propostas se a equipe responsável por essa atividade é 
a mesma que realiza os atendimentos, se são profissionais especí-
ficos para essa atividade ou ainda por outra instituição.

Ainda são recentes essas iniciativas desenvolvidas pelo Depen 
em conjunto com alguns estados e, apesar de algumas já possuírem 
experiências anteriores, pouco se produziu com o intuito de apri-
morar metodologias, instrumentos e na produção de material que 
apresente resultados. A continuidade dessas experiências é funda-
mental e uma revisão constante das práticas e possíveis adaptações 
são por vezes necessárias. A troca de experiências entre os serviços 
pode contribuir para a criação de soluções inovadoras, pois se deve 
ter em conta que oferecer um serviço comprometido com mudan-
ças de consciência necessita de um esforço contínuo. 

Metodologia de grupos reflexivos

Somente com uma base teórica clara é possível avançar no desen-
volvimento de uma metodologia eficaz e de atividades pertinentes 
para atingir os objetivos almejados. Notamos que os grupos podem 
funcionar a partir de duas perspectivas que poderíamos agrupar 
no binômio; punitivo-educativo e reflexivo-educativo. Quando a ên-
fase é punitiva, algumas características prevalecerão sobre outras. 
os homens em um grupo reflexivo punitivo-educativo tenderão a 
ser mais passivos e observadores, o processo educativo se dará com 
conteúdos mais fechados e previamente estabelecidos pela equipe 
de atendimento. No caso reflexivo-educativo, como é a abordagem 
do SerH, os homens são convidados à participação como sujeitos 
ativos do processo de construção do grupo reflexivo. Nesse caso, 
as reflexões se darão pela criação de um espaço de liberdade de 
expressão. o processo de aprendizagem se dará por participação 
ativa na criação de laços sociais que permitam a não violência. 

É importante que essas questões não sejam tratadas de for-
ma dicotômica e excludente, mas a metodologia deve apontar cla-
ramente de que forma o serviço deve ser estruturado. Assim, vão 
sendo definidos os objetivos e a natureza do serviço, bem como os 
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reflexivos. Esse mesmo homem pode, potencialmente, ser respon-
sável por novas agressões, já que seu comportamento com a par-
ceira não passou por um processo reflexivo de gênero. 

Além disso, percebe-se forte tendência de que homens já se-
parados das parceiras não sejam encaminhados, vinculando ape-
nas a necessidade de reflexão com a relação conjugal que gerou 
a denúncia. Geralmente, percebemos que os casos encaminhados 
são julgados como graves pela equipe do Judiciário, porém, não 
existem critérios claros que estabeleçam como é realizada essa 
avaliação. Por ser uma decisão subjetiva, geralmente, são encami-
nhados pela reincidência do ato violento, uso de substâncias ilíci-
tas, alcoolismo ou situações nas quais ciúme e traição (de ambas 
as partes) estejam envolvidas na questão da violência.

Percebemos, ainda, que alguns encaminhamentos são feitos 
por serem considerados graves e de alto risco de reincidência, mas 
não são claros os critérios de avaliação para esses casos. Sendo as-
sim, casos muito graves podem passar despercebidos por decisões 
apressadas e sem critérios dos operadores de Direito.

Consideramos que a avaliação e o treinamento da equipe 
multidisciplinar dos juizados pode ser um instrumento para apri-
morar esses encaminhamentos. De forma análoga, os casos que 
não possuem perfil para a frequência em grupos também não 
possuem avaliações adequadas e podem variar segundo critérios 
de cada equipe específica diante de suas atribuições no juizado. 
observamos, ao longo do nosso trabalho, que casos de doença 
mental não são criteriosamente avaliados. Nesses casos, o grupo 
reflexivo não seria a melhor alternativa de atendimento, sendo 
o mais indicado o encaminhamento para serviços específicos de 
tratamento da doença mental.

Fica evidente, portanto, a dificuldade em se planejar o nú-
mero de atendimentos que o serviço irá realizar em um período 
de um ano, por exemplo. Dentre as dificuldades de se alcançar me-
tas previstas para um ano de atendimento estão: falta de critérios 
claros; elevado número de processos arquivados; interpretações 
variadas de mecanismos da lei; e pouca interação entre os servi-
ços e o Poder Judiciário. 

outra atividade necessária é o estabelecimento, nos juiza-
dos, do conteúdo que a equipe deve repassar aos cartórios. Como 
os participantes estão cumprindo uma medida judicial, há a neces-
sidade de informar se houve ou não cumprimento dessa medida. 

sem constituir uma medida penal. ou seja, apesar da absolvição 
e arquivamento do processo, o juiz sugere ao homem a participa-
ção nos grupos reflexivos. Esses casos normalmente possuem alto 
índice de desistência, no entanto, cabe ressaltar a importância do 
convite ao homem autor de violência para deixar abertura para 
possíveis casos de busca espontânea do serviço. Buscas voluntá-
rias aparecem não apenas em casos nos quais existem processos 
judiciais. o SerH tem recebido, ainda de forma esporádica, ho-
mens que buscam o serviço por vontade própria, com o objetivo de 
interromper a violência sofrida ou praticada no âmbito doméstico. 

Além de oferecer uma possível solução para esses casos, a 
participação de voluntários contribui de forma impactante na 
dinâmica das interações dos grupos. Quanto maior a diversidade, 
maior a possibilidade de visões distintas com relação à violên-
cia, contribuindo para maior riqueza de trocas de experiências, 
gerando um efeito positivo nos processos reflexivos do grupo. No 
entanto, para se aumentar o número de voluntários, há necessida-
de de maior divulgação do serviço. É bom deixar claro que não há 
concordância geral no que tange à participação de voluntários em 
serviços dessa natureza. 

os planos de trabalho dos convênios estabelecidos com ór-
gãos públicos definem as metas que deverão ser cumpridas pela 
instituição executora. Dentre as metas está o número total de aten-
dimentos e grupos que devem ser realizados. Esse é um ponto que 
merece atenção, pois pode ser muito difícil de prever o número de 
encaminhamentos ao serviço. Isso dificulta todo o planejamento 
do processo, já que tem impacto no número de profissionais que 
irá ser contratado, assim como os demais recursos. São diversos 
os fatores que contribuem para essa dificuldade, destacando-se a 
falta de critérios utilizados para a decisão de encaminhar ou não 
os homens aos atendimentos. Tem sido observada uma variedade 
de entendimentos a respeito de qual deveria ser o perfil para en-
caminhamento aos grupos reflexivos. 

Apesar do número de processos, os homens que chegam aos 
serviços são uma minoria. os critérios e os filtros adotados para 
o encaminhamento aos serviços não são claros. Além disso, como 
dito anteriormente, a maioria dos processos tem terminado com a 
renúncia da vítima e, consequentemente, o não encaminhamen-
to dos homens. Esse movimento do Judiciário, no entanto, como 
podemos observar, dificulta a participação de homens em grupos 
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o SerH é formado por uma equipe multidisciplinar compos-
ta por profissionais de diversas áreas do conhecimento. A maioria 
dos profissionais é oriunda de cursos das Ciências Humanas, como 
Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Serviço Social. Para a equipe do 
SerH, não há impedimentos quanto à participação de outros profis-
sionais de áreas estranhas às Ciências Humanas, desde que sejam 
devidamente capacitados em realizar grupos reflexivos de gênero. 

A equipe do SerH possui treinamentos regulares para aprimo-
rar seu trabalho e desenvolver suas capacidades para enfrentamen-
to dos impasses e das questões do cotidiano dos serviços. É impor-
tante montar uma equipe com experiência e engajamento prévio 
nas questões que envolvam violência e sua prevenção, esta deverá 
estar motivada para o trabalho e possuir qualidade técnicas neces-
sárias para realizar grupos reflexivos. 

No SerH, foi idealizada a seguinte formação técnica: diretor 
técnico ou coordenador-geral, profissionais de nível superior para 
realização de grupos reflexivos, estagiários, profissionais para rea-
lização de intervisão, advogado e coordenador de rede de parcerias. 

A capacitação

o SerH, com seus parceiros institucionais, possui um grupo de 
profissionais capaz de realizar capacitações constantes da própria 
equipe, como de outras instituições parceiras. No entanto, dada à 
complexidade do tema, é fundamental uma permanente formação 
nas técnicas e fundamentos ligados à violência intrafamiliar e de 
gênero. A capacitação costuma ser dividida em dois módulos: par-
te teórica e a parte vivencial.

A parte teórica está relacionada aos fundamentos teóricos 
da metodologia dos grupos reflexivos como idealizada pela equi-
pe do SerH. os assuntos abordados nessa parte podem ser dividi-
dos dentre os seguintes:

1. questões de gênero: os profissionais convidados serão deba-
tedores de temas relacionados a questões de gênero, feminis-
mo, masculinidades, violência doméstica, família e violência;

2. a somatopsicodinâmica: dentre uma das características dos 
atendimentos do SerH, está a influência da Psicologia Clíni-
ca, e uma das perspectivas adotadas para a compreensão do 

Essa informação deve ser tratada com ampla clareza no grupo. 
A confiança é um dos artigos fundamentais no estabelecimento 
de uma troca frutífera em um espaço reflexivo. Portanto, a men-
sagem clara quanto ao teor repassado para os juizados é primor-
dial. Normalmente, o conteúdo dessas informações restringe-se à 
frequência dos homens nos grupos. No entanto, alguns serviços 
comprometem-se a passar relatórios, avaliações psicossociais, pa-
receres, e outras informações ao Poder Judiciário. Nesses relatos, 
constam informações a respeito da participação dos homens nos 
encontros dos grupos reflexivos. Trata-se de uma questão bastan-
te delicada. o espaço criado no grupo deve caracterizar-se por ser 
de abertura, escuta e confiança.

No caso do SerH, a preocupação é grande com o conteúdo 
do que é repassado ao Judiciário, limitando-se, em sua maioria, à 
informação a respeito da frequência dos participantes. Em casos 
de extrema urgência ou reincidência de agressão durante o grupo 
reflexivo, o sigilo do grupo é quebrado em nome da segurança e 
do respeito às partes envolvidas no conflito. 

O facilitador de grupos reflexivos

o termo ‘facilitador’ foi cunhado com o intuito de colocar o pro-
fissional que realiza grupos reflexivos em uma posição menos 
hierárquica diante dos grupos. Ele será um orientador do grupo, 
não será um professor nem um pedagogo, no sentido clássico dos 
termos, mas alguém capaz de promover debates, em postura refle-
xiva, sobre questões que envolvam gênero e violência.

A equipe do SerH acredita que essa postura possibilitará a 
criação de um espaço democrático em grupo, facilitando o traba-
lho reflexivo. o grupo, como acreditamos, não é clínico no sentido 
estrito da palavra, mas também não é pedagógico-punitivo. Por 
isso a necessidade de um esvaziamento do papel diferenciado do 
coordenador do grupo. Não possuímos um saber prévio nem en-
sinamentos rígidos. Todo o conhecimento produzido no grupo se 
dará de forma espontânea, com a participação de todos. Para isso, 
formamos uma equipe de profissionais qualificados em realiza-
ção de grupos reflexivos que sejam capazes de enfrentar os desa-
fios de trabalhar gênero, masculinidades e violência com uma po-
pulação extremamente heterogênea que frequenta esses grupos. 
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A intervisão 

o trabalho em equipe de um grupo multidisciplinar requer cui-
dados especiais quanto à qualidade da interação entre seus mem-
bros. Além disso, uma equipe necessita de um espaço de discussão 
das questões relativas ao trabalho, um espaço onde será possível 
compartilhar as dúvidas e impasses com os demais. 

Será dele também o papel de discutir e analisar as temáticas 
provenientes do grupo reflexivo, promovendo debates que sejam 
elucidativos quanto a questões de gênero, masculinidade e vio-
lência. Poderá, até mesmo, propor temas para os grupos, discutir 
textos com as equipes multidiscliplinares, avaliar condutas com 
organizações externas aos grupos (instituições parceiras aos gru-
pos reflexivos). 

A intervisão funcionará como um grupo reflexivo e as mes-
mas dinâmicas e atividades propostas no grupo reflexivo serão 
também realizadas pela equipe. Essa característica da intervisão 
também a torna um espaço de capacitação permanente da equipe.

A realização do grupo reflexivo

Na proposta do SerH, que totaliza 20 encontros de grupos reflexi-
vos, os laços sociais entre os participantes são fundamentais para 
o andamento do grupo. Para formarem uma identidade e desen-
volverem vínculo de confiança, iniciamos os grupos com o esta-
belecimento de um compromisso de convivência. Nesse compro-
misso, serão criadas as regras que permearão todos os encontros 
do grupo reflexivo. Em uma das regras, formulamos sempre um 
acordo de não violência, seja ela dentro ou fora do grupo, um acor-
do que deverá ser respeitado por todos os participantes. outra re-
gra básica é o sigilo, que deverá ser mantido sob determinadas 
regras de conduta, que, quando violadas, deverão ser quebradas. 
Fica estabelecido de comum acordo que se algum membro relatar 
novas agressões ou verbalizar ameaças, o grupo ficará responsá-
vel por impedi-lo. Nesses casos, o fato será encaminhado a autori-
dades policiais ou judiciais.

Consideramos esse acordo de extrema importância e faz 
parte do processo de responsabilização do grupo pela violência 
doméstica, que todos passam a tentar evitar. Se algum membro 

comportamento violento está na somatopsicodinâmica, teo-
ria de influência psicanalítica reichiana. A introdução da 
psicoterapia reichiana é parte fundamental da metodologia, 
uma vez que alia a reflexão sobre a violência não apenas 
nos discursos, mas também sua expressão no corpo (soma-
topsicodinâmica) dos indivíduos. Assim, são aplicados exer-
cícios que estimulam essa percepção nos usuários quando 
participam das oficinas reflexivas. A utilização de técnicas 
corporais é inédita em serviços desta natureza no país; 

3. legislação (Lei Maria da Penha, convenções etc.): são traba-
lhadas as questões legais e a aplicabilidade da Lei Maria da 
Penha, analisando as controvérsias com profissionais do 
meio jurídico;

4. a perspectiva sistêmica e realização de grupos reflexivos: den-
tre as características do SerH está a aplicação de uma meto-
dologia específica nos grupos reflexivos, que foi desenvolvida 
há alguns anos por profissionais oriundos do Instituto Noos. 
A teoria sistêmica contribui para o entendimento da comple-
xidade das causas da violência doméstica e para a construção 
da postura do facilitador que coordena os grupos reflexivos. 

Por compreendermos a importância da parte vivencial da 
capacitação, realizamos sempre com os profissionais ligados ao 
SerH grupos reflexivos de gênero. A experiência reflexiva sobre a 
violência e demais temas que são discutidos nos grupos são expe-
rimentados previamente pelos membros da equipe. Temas como 
sexualidade, família, trabalho, relações de gênero, religião, den-
tre outros escolhidos pelo grupo, são debatidos de forma sistemá-
tica, em formato reflexivo. 

Esse módulo, na verdade, caracteriza-se pela realização de ofi-
cinas reflexivas nas quais os profissionais podem vivenciar o mes-
mo formato dos encontros que irão realizar posteriormente com 
os homens. Além dos dois módulos da capacitação inicial, o SerH 
realiza uma formação contínua com a equipe. Assim como a meto-
dologia é constantemente revisada, há necessidade de que a capaci-
tação acompanhe todo o período de realização de um serviço com 
homens. os temas podem, assim, variar de acordo com a necessi-
dade da equipe em momentos específicos de sua dinâmica interna.

Dentre os aspectos da capacitação continuada podemos des-
tacar o espaço de intervisão.
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Avaliação e monitoramento

Talvez a etapa que necessite de maior investimento em aprimora-
mento da metodologia seja a avaliação e o monitoramento. Essa 
etapa, apesar de possuir um papel estratégico, ainda não conse-
guiu ter uma abordagem que se traduzisse na apresentação de 
resultados consistentes. A natureza dessa atividade por si já re-
presenta enorme dificuldade de execução. Como medir impactos 
na transformação de comportamentos? Quais instrumentos mais 
apropriados? o desafio é enorme. Basear-se apenas nos discursos 
dos homens atendidos pode não ser o mais recomendável, assim 
como nas respostas das próprias vítimas. A percepção dos técni-
cos também pode contribuir, mas também pode representar ape-
nas uma visão parcial. A adoção de instrumentos que abranjam os 
diversos atores envolvidos pode contribuir para uma visão mais 
ampla. Porém, além disso, o momento de utilização dos instru-
mentos também inspira cuidados. Até quando se pode definir o 
período necessário de acompanhamento para estabelecer que o 
processo de grupo realmente teve efeito na transformação de um 
indivíduo? Não são questões de fácil solução e a conclusão pode 
ser de que se trata de uma atividade por definição transitória.

Atividades complementares: pesquisas

o SerH sempre busca aliar as atividades de atendimento a outras 
de pesquisa e investigação. um das entrevistas preliminares ao en-
caminhamento ao grupo reflexivo é dedicada ao preenchimento 
de um questionário que possui questões sobre o perfil socioeconô-
mico do homem e sobre a sua percepção quanto a temas relaciona-
dos à violência e a gênero, principalmente. Além desse questioná-
rio, outro é aplicado no último dia dos encontros como forma de 
buscar medir possíveis impactos do trabalho. Recentemente, foi 
introduzido um questionário para a vítima, buscando dados sob a 
ótica desta com relação à situação de violência ocorrida.

outras pesquisas foram realizadas, como a já mencionada nos 
serviços oferecidos pelas equipes multidisciplinares vinculadas aos 
juizados no estado do Rio de Janeiro. Além dessa, foi realizada em 
Nova Iguaçu uma interessante pesquisa para conhecer a percepção 
dos operadores da lei nesse município sobre a violência doméstica. 

verbalizar agressões ou a iminência delas, ele estará ciente das 
consequências dessa fala, e será entendido pelo grupo como um 
pedido de ajuda e contenção. 

Esse compromisso visa estabelecer um signo de sociabilida-
de, uma lei informal capaz de lidar com determinadas questões 
inerentes ao grupo. 

A construção de uma identidade grupal é fundamental para 
a permanência dos homens no grupo, serve para fortalecer seus 
laços sociais em um sistema de atração e filiação, para que sin-
tam que pertencem a um grupo homogêneo e que podem cooperar 
para um bem comum. Dessa forma, criar uma identidade para o 
grupo, mesmo que provisória, dará aos homens a sensação de se-
gurança necessária para iniciarem os debates temáticos.

o grupo é um processo. A identidade de um grupo, sua marca 
ou característica, possui naturalmente um dinamismo no qual existe 
uma permanente construção de vínculos e interesses mútuos. o com-
partilhamento de experiências individuais, destacando e entenden-
do a dinâmica dos fatos que os levaram a cometer a violência será 
vital para o processo reflexivo e tomada de responsabilidade pelos 
atos cometidos. Dessa forma, as mudanças de atitude e a reorganiza-
ção cognitiva tornam-se possíveis por meio da experiência grupal e 
da construção de um espaço de escuta onde a palavra pode circular. 

O levantamento temático 

um dos objetivos do grupo de homens do SerH é fazer com que 
os comportamentos violentos cessem pela reorganização do pen-
samento e pela construção de laços sociais mais duradouros. os 
temas ressaltarão determinados assuntos que serão pertinentes 
para a construção de novos valores, o estabelecimento de vínculos 
e o aumento da capacidade de escuta. 

os temas discutidos nos grupos podem ser variados, mas sem-
pre giraram em torno de pilares específicos, quais sejam: refletir 
sobre os motivos que levaram ao comportamento violento, respon-
sabilizar-se ou posicionar-se como ator da situação de violência, dis-
cutir o imaginário sobre o universo feminino e o machismo arraiga-
do, debater formas de evitar a violência, reconhecer afetos (orgulho, 
honra, ciúme, possessividade, incapacidade de lidar com perdas 
etc.) que geram comportamentos agressivos e como lidar com eles. 



8584

5. Uma breve avaliação sobre o atendimento aos homens autores de 
violência doméstica nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher do Estado do Rio de Janeiro. In: Homens e Violên-
cia Doméstica: os grupos reflexivos e a Lei Maria da Penha. Ama-
do, R. M. (org.) Comunicações do ISER, Número 65, Ano 30, 2011.
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Conclusão

Ainda é longo o caminho de consolidação de uma política de aten-
dimento a homens autores de violência contra a mulher. A previsão 
na Lei Maria da Penha iniciou uma série de iniciativas que foram 
criadas pela demanda dos juizados instalados. Essas não pos suíam, 
em sua maioria, uma reflexão aprofundada sobre seu papel, a na-
tureza do serviço e, mesmo, uma fundamentação teórica consis-
tente. Algumas experiências, no entanto, desenvolveram instru-
mentos e dinâmicas interessantes que devem ser compartilhadas. 
Porém, há forte tendência de esses serviços caracterizarem-se por 
reduzido número de encontros, com temas predeterminados e, 
portanto, um espaço pouco aberto e limitado a uma participação 
que envolva uma reflexão mais profunda dos participantes. 

Mudanças de comportamento implicam um profundo envol-
vimento das pessoas que estão participando das atividades pro-
postas. É bastante comum perceber forte resistência dos homens 
ao iniciar cada grupo reflexivo. Esse sentimento, na maioria dos 
casos, é revertido durante o processo quando cada um percebe 
que participa de uma proposta de construção coletiva de mudança 
em que o principal responsável é o próprio homem. 
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neste texto, buscaremos abordar um pouco de nossa ex-
periência na execução de grupos reflexivos com homens 
que não necessariamente exerceram violência contra a 
mulher, objetivando demonstrar como o enfoque de gê-
nero mostra-se adequado para a intervenção em formas 
diversas de violência masculina. Para tal, inicialmente, situa-
remos resumidamente o contexto de nossa prática e do histórico do 
Instituto Albam. Em seguida, passaremos a reflexões teórico-meto-
dológicas sobre as intervenções com homens, surgidas a partir dos 
constantes desafios atinentes a essa prática.

o Instituto Albam é uma organização não governamental 
que, desde 1998, desenvolve intervenções psicossociais pautadas 
principalmente por técnicas grupais, tendo como eixo teórico a 
perspectiva feminista de gênero. Desde 2005 (antes, portanto, da 
promulgação da Lei Maria da Penha), o Instituto Albam execu-
ta grupos reflexivos com homens que cometeram violência.3 Tal 
execução foi viabilizada a partir de parceria com o Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Juizado Es-
pecial Criminal. Nessa época, os casos de violência doméstica, as-
sim como outros crimes considerados de menor potencial ofensivo, 
eram enquadrados na Lei 9.099/95. Ao se iniciarem os processos 
no Juizado Especial Criminal, a equipe psicossocial, os promoto-
res e os juízes faziam uma espécie de triagem, oferecendo a parti-
cipação nos grupos reflexivos como transação penal para os casos 

Grupos de gênero nas intervenções  
com as violências masculinas:  
paradoxos da identidade, respon-
sabilização e vias de abertura
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cuja violência era considerada relacionada ao gênero. Após certo 
período de realização, a parceria estendeu-se à Secretaria de De-
fesa Social do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central 
de Acompanhamento de Penas Alternativas (Ceapa). os casos, en-
tão, eram encaminhados para a Ceapa que, por sua vez, direcio-
nava os usuários ao Albam. Pois bem, diante do êxito do trabalho 
com os grupos, que ofereciam uma possibilidade de ultrapassar 
o paradigma unicamente punitivo do sistema penal, bem como 
do enquadre metodológico do projeto e da sensibilidade dessas 
instituições parceiras, com o passar do tempo, começaram a ser 
encaminhados para os grupos não apenas casos de violência con-
tra a mulher, mas, também, outros casos cuja análise individual 
conduzia a questões de gênero. Nesse escopo, incluíam-se casos 
de violência contra filhos, brigas de parentes, brigas de vizinhos, 
ameaças, enfim, uma diversidade de histórias que tinham em co-
mum a análise feita pelos parceiros do Albam que apontava para 
questões de gênero subjacentes aos conflitos.

Com a promulgação da Lei Maria da Penha, os casos de vio-
lência contra a mulher passaram a tramitar nas varas especiali-
zadas, que se tornaram também parceiras do Instituto Albam. No 
entanto, o Juizado Especial Criminal permanece, até os dias atuais, 
encaminhando casos diversos para os grupos. Tais encaminha-
mentos, cada dia mais, conseguem se pautar em uma perspectiva 
ampla de gênero, atrelada aos processos de produção de subjeti-
vidades, que permite reconhecer a relação de violências diversas 
com o gênero. Recentemente, por exemplo, foram encaminhados 
para os grupos diversos torcedores organizados que se envolve-
ram em uma briga de rivalidade. Mais à frente, analisaremos o 
trabalho feito com esses torcedores.

No início dessa dupla via de fontes de encaminhamento (a 
saber: varas especializadas da Lei Maria da Penha e Juizado Es-
pecial Criminal, pela Lei 9.099/95), os grupos eram realizados 
separadamente: alguns exclusivamente com homens oriundos 
da Lei Maria da Penha e outros que contemplavam as violências 
diversas relativas à Lei 9.099/95, por acreditarmos, então, que a 
metodologia deveria se adequar às diferenças de perfil dos usu-
ários em cada enquadre. Com o decorrer dos anos, após algumas 
experiências-piloto, tomamos a decisão de mesclar, em um mes-
mo grupo, os homens que cometeram violência contra a mulher 
com os homens que cometeram outros tipos de violência. Isso tem 

possibilitado, por um lado, que os homens que cometeram outras 
violências reflitam de forma mais contundente sobre a violência 
contra a mulher em seus vários aspectos (físico, psicológico, se-
xual...), a desigualdade de poder nas relações que estabelecem, 
entre outros aspectos. De outro lado, possibilita aos homens que 
cometeram violência contra a mulher ampliar o escopo de refle-
xões a partir da experiência dos demais, trazendo, com mais fre-
quência, temas como a paternidade e os modos dialogais de reso-
lução de conflitos. Tal decisão de mesclar os grupos, enfim, tem 
possibilitado, principalmente, a percepção, cada vez mais nítida, 
de que as diversas violências masculinas têm uma raiz comum 
relacionada ao gênero, como buscaremos explicitar a seguir.

As violências masculinas em sua relação  
com o gênero

o fenômeno social da violência se mostra de forma categoricamen-
te dissimétrica com relação à distribuição entre os sexos. Archer e 
Loyd (2002), por exemplo, relatam estatísticas que apontam uma 
prevalência de 5 para 1 nos crimes violentos com relação à parti-
ção homens/mulheres. os homens, de modo geral, são muito mais 
agressivos do que as mulheres, principalmente se levarmos em 
conta apenas aquelas formas de agressão consideradas crimes em 
nossa sociedade, como as agressões físicas, os homicídios, entre 
outros. Tal disparidade, com a qual estamos já habituados, não 
deve, no entanto, ser compreendida a partir de um viés natura-
lizante. Proliferam, na atualidade, argumentos biológicos e/ou 
filogenéticos que buscam explicar a violência masculina. o mais 
comum dentre estes é o que enxerga nos altos níveis de testos-
terona a causa do comportamento agressivo nos homens. Sobre 
o assunto, Archer e Loyd (op. cit.) relatam vários estudos expe-
rimentais das últimas duas décadas em que não foi encontrada 
nenhuma explicação biológica, hormonal ou neuropsicológica 
definitiva para tal diferença. A conclusão de um desses estudos 
nos parece interessante por explicitar tal dificuldade em encon-
trar cor relatos biológicos para a maior taxa de violência masculi-
na: “Esse cuidadoso estudo longitudinal de garotos adolescentes 
indica que o aumento pronunciado dos níveis de testosterona 
na puberdade não é acompanhado por crescimento na agressão, 
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como ocorre em alguns outros mamíferos” (ibid., p. 121, tradução 
nossa). Sentimo-nos, assim, autorizados a continuar sustentando 
que a violência na espécie humana é eminentemente simbólica e 
cultural. É nesse sentido, por exemplo, que Laplanche (1999) con-
testa o famoso adágio hobbesiano “o homem é o lobo do homem”, 
dizendo que tal enunciado é bastante injusto para com o lobo, cuja 
violência se liga ao instinto.

Ao mesmo tempo, os homens também, mais do que as mu-
lheres, expõem-se à violência, sendo o grupo majoritário de víti-
mas de homicídio, envolvendo-se mais em brigas (como gangues, 
torcidas organizadas, discussões em espaços públicos), colocando, 
enfim, o corpo como vulnerável a riscos. No ano de 2010 no Bra-
sil, por exemplo, 91,4% das vítimas de homicídios pertenciam ao 
sexo masculino (WAISELFISz, 2012). Também no campo da saúde, 
diversos pesquisadores consideram a masculinidade como fator 
de risco, pois o fato de ser homem aumenta as chances de se expor 
a violências e riscos, além de dificultar os processos de prevenção 
de doenças e também de tratamentos em fase inicial (LA RoSA, 
2009; CoSTA, 2003).

Tal relação nitidamente relevante entre masculinidade e 
violência nos permite indagar, então, em que sentido a constitui-
ção das identidades masculinas é marcada pelo gênero e qual im-
plicação isso traz para os processos e atos de violência.

A chamada matriz binária heterossexual do gênero (Bu-
TLER, 2003; 1990) marca, em nossa sociedade, apenas dois modos 
legitimados de identidade sexuada – o homem heterossexual e a 
mulher heterossexual (de preferência, brancos) –, excluindo do 
domínio de inteligibilidade cultural toda uma gama de identida-
des (homossexuais, transexuais, mulheres e homens que não se 
encaixam no modelo tradicional de feminilidade e masculinidade 
etc.) e estabelecendo ainda uma série de dicotomias entre os dois 
termos: homens são relacionados a categorias ligadas à atividade, 
como cultura, mente/teoria, espaço público, força, comando, su-
jeito, enquanto mulheres são relacionadas à passividade, com os 
termos natureza, corpo, espaço privado, fragilidade, submissão, 
objeto. Tais dicotomias, ainda, são acompanhadas de valorizações 
diferenciadas e hierárquicas, colocando sempre os termos que re-
presentam o masculino como superiores aos ligados ao feminino.

De acordo com Butler, vivemos em uma cultura em que a 
heterossexualidade é compulsória, fazendo que as práticas de 

sexo-gênero-desejo estejam necessariamente coladas para que 
uma identidade possa existir: um corpo anatomicamente mascu-
lino, por exemplo, deve ter o sexo masculino, deve agir, vestir-se 
e pensar como se espera que um homem o faça e deve também de-
sejar uma mulher. o sexo/gênero, assim, é visto pela autora como 
uma norma cultural que governa a materialização dos corpos. ou 
seja, para um corpo poder existir, ele precisa ser sexuado, precisa 
passar pela iteração e reiteração das normas sexuais e materiali-
zar-se forçosamente a partir delas – é uma existência violenta des-
de as origens, pois tudo aquilo que contraria essas normas deve 
ser rechaçado pela masculinidade para que ela se torne uma iden-
tidade viável e coerente.

Assim, como consequência da gramática normativa que 
regula a existência de corpos sexuados, criam-se corpos que, por 
não se adequarem ao imperativo heterossexual de formação, pas-
sam para um domínio de ininteligibilidade cultural, de abjeção, 
como mostra Butler. Tais corpos delimitam exteriormente as iden-
tidades sexuais/sexuadas, tornando-se seu exterior constitutivo. 
o ponto de interesse desse conceito para nossa argumentação é 
pensar que esse exterior é ao mesmo tempo interior, dado que 
é constitutivo: “um abjeto4 exterior, que está, afinal, ‘dentro’ do 
sujeito como seu próprio repúdio fundante” (BuTLER, 1993, p. 03, 
tradução nossa). Nesse sentido, a consideração sobre os tempos de 
formação da identidade e da construção da masculinidade é capi-
tal para compreendermos a relação entre gênero e violência.

Pensemos em um ser humano, em suas origens, antes mes-
mo de falar, dotado apenas de um corpo. um corpo, no entanto, 
que vive em completa passividade frente à manipulação feita pe-
los adultos que dele cuidam, frente aos estímulos recebidos, fren-
te às significações culturais transmitidas a ele por sua família, 
significações que ele não tem capacidade ainda de simbolizar/
compreender. A passividade, assim, é uma característica fun-
damental do início da existência de qualquer pessoa, anterior 
à conformação da identidade a uma matriz normativa e ao seu 
fechamento em relativa congruência a essa matriz. Tal passivi-
dade originária do ser humano, relacionada por nós ao conceito 
de abjeção, marca simplesmente o fato de que, em nossa espécie, 
nascemos completamente dependentes daqueles que nos cercam, 
tanto em termos de conservação da vida como em termos de cons-
trução da identidade. Pois bem, os pais, a família e aqueles que 
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cuidam desse pequeno ser humano logo interpretarão as marcas 
anatômicas daquele corpo e o conformarão a uma das categorias 
binárias do sistema sexo-gênero. A presença de um pênis e outros 
atributos, assim, levará provavelmente os adultos a interpelarem 
esse ser humano como um “ele”, um menino. Antes mesmo de um 
bebê nascer, através do ultrassom, essa diferença já é convoca-
da a assumir seu papel central, como nos lembra Sandra Azerêdo 
(2007, p. 89) ao comentar o entusiasmo do médico ao dizer ao ca-
sal: “olha o pintão do Pedro!” Para construir sua identidade de 
homem, então, esse menino terá de rechaçar tudo aquilo que não 
se encaixe na rigidez do que a lógica binária associa ao masculino 
e, principalmente, negar a passividade. Sua identidade sexuada, 
então, só pode se consolidar ao afastar de si a abjeção/passividade 
originária sob a qual foi formada. Podemos, então, concluir que 
é em contraposição a essa abjeção/passividade originária que a 
necessidade de materialização de um sexo se torna tão necessária, 
pois em nossa matriz cultural seria impensável um corpo que não 
fizesse, de alguma forma, referência ao sexo.

Como vimos anteriormente, o binarismo do sistema sexo-
-gênero outorga ao masculino categorias relacionadas à ativida-
de. os sujeitos, então, cujas identidades são encaminhadas para 
se conformarem nos moldes da masculinidade, precisam se con-
trapor nitidamente à passividade para que seus corpos e sua 
identidade sejam inteligíveis à norma, uma vez que o binarismo 
se define pela rigidez de seus termos. Tal contraposição, marca 
magna da masculinidade, carrega consigo, enfim, um paradoxo: 
de um lado, ao relacionar a identidade masculina à atividade, dá-

-se aos homens um lugar de poder diferenciado na hierarquia do 
binarismo, gerando uma grande desigualdade com as mulheres. 
Esse privilégio masculino se relaciona estritamente com o empre-
go da violência para a dominação e o controle, sendo alvo de estu-
do por muitas(os) teóricas(os) ligadas(os) à teoria feminista (p. ex. 
SAFFIoTI, 2001; WELzER-LANG, 2001).

o outro lado da moeda é que tal contraposição gera nos ho-
mens demasiada rigidez, inseparável da necessidade sempre pre-
sente de negar a passividade que lhes constitui. Tal passividade é 
eterna ameaça de dissolução da identidade masculina, e será sem-
pre necessário aos homens, dentro da lógica normativa binária,  
contrapor-se a tudo aquilo que lhes remeta ao passivo. Assim, ca-
tegorias como feminilidade e homossexualidade, por exemplo, são 

tidas como ameaças para a identidade masculina, e precisam ser 
rechaçadas a qualquer preço. A identidade masculina, dessa for-
ma, se mostra extremamente defensiva e fechada, visto que o ou-
tro representa sempre uma ameaça de penetrar essa identidade e 
fazê-la ruir. A alteridade, assim, ameaça não apenas os privilégios 
dos homens, mas a sobrevivência da própria identidade masculi-
na. Tal rigidez defensiva da masculinidade também se relaciona 
estritamente com o emprego da violência, visto que esta se apre-
senta como uma forma estereotípica de se defender da ameaça da 
alteridade, mesmo que isso signifique usar o próprio corpo como 
escudo para se defender do outro e, assim, expor-se a riscos. Nesse 
sentido, na lógica masculina, muitas vezes é mais importante sal-
vaguardar a identidade do que proteger o corpo.

Com relação a essa dupla face empoderada e defensiva do 
masculino, Monique Schneider (2000) nos lembra que o masculi-
no é representado culturalmente não apenas pela figura penetran-
te da espada, mas também por uma atitude defensiva simbolizada 
pelo escudo protetor. A impenetrabilidade e a impermeabilidade, 
a nosso ver, são as maiores marcas de uma subjetividade domi-
nante masculina. Para Márcia Arán, “o escudo representaria as-
sim o emblema desta cultura [masculina], e a defesa contra a na-
tureza e a alteridade, uma forma específica de subjetivação que se 
impôs no que outrora chamamos de civilização ocidental” (2006, 
p. 215). os modos defensivos e estereotípicos que a masculinidade 
adquire são os mais variados, e tentaremos explorar aqui algu-
mas dessas vicissitudes.

No filme Beleza Americana (1999, dirigido por Sam Mendes), 
o personagem Frank Fitts (interpretado por Chris Cooper), coronel 
reformado da Marinha americana, é paradigmático desse tipo de 
masculinidade. Para ele, é intolerável qualquer ideia que se apro-
xime da passividade ou da feminilidade, e até os seus movimentos 
corporais são contidos, rígidos e tensos, como se estivesse sempre 
a se defender de algo. A educação que ele dispensa a seu filho é 
extremamente rígida e, em determinada ocasião, ao fantasiar que 
o filho estava tendo uma relação homossexual, o coronel Fitts o 
espanca e diz que não o criou para ser um “chupador de paus”, 
expulsando-o de casa e dizendo que preferia o filho morto a vê-lo 
como uma “bicha”. Essa fala, comum em meios homofóbicos, mos-
tra como a necessidade de manter afastada a passividade (asso-
ciadas por esses homens à homossexualidade) é uma exigência 
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imperativa no psiquismo dos homens cuja masculinidade se man-
tém a partir de um equilíbrio frágil que se sustenta na negação 
do passivo que neles habita. Afinal, eles expressam que a ferida 
da perda de um filho é menor do que a provocada pela ameaça da 
passividade. Talvez, podemos pensar, essa negação esteja presente 
em toda homofobia.

É interessante notar como o corpo, nesse e em outros contex-
tos, aparece como palco no qual se atualiza esse paradoxo gerado 
pela matriz binária de gênero: a defesa contra a alteridade muitas 
vezes se traduz na impenetrabilidade do corpo. Tal formulação 
nos ajuda a compreender, por exemplo, a dificuldade significati-
va que os homens têm de procurar serviços de saúde, pois assim 
estariam enxergando-se como vulneráveis. o depoimento de um 
usuário de um ambulatório paulistano de reprodução assistida, 
dado a Rosely Costa em sua pesquisa sobre saúde e gênero, é para-
digmático desse ponto:

Não costumo fazer exame porque sinto meu corpo bom, ótimo. 
Nunca senti uma dor. Senti uma dor uma vez na barriga, aqui. 
Senti essa dor, estava me doendo, e eu disse: vou procurar um 
médico. Quando eu fui procurar o médico eu já sabia o que ti-
nha. Quando eu fui procurar já fui internado para operar. [...] 
Porque o homem, ele já conhece mais o corpo dele. A mulher, 
ela conhece também, mas na base da medicina. Mais por den-
tro, não. o homem, não tem nada pra ele conhecer por dentro 
do homem. As partes da mulher já é mais... sei lá como fala. A 
mulher já é totalmente diferente, tem que procurar o médico 
mais vezes, uma dorzinha em qualquer lugar tem que correr no 
médico. (CoSTA, 2003, pp. 84-85).

A violência masculina, assim, revela-se como resultado des-
ta dupla via: de um lado, violentar para dominar; de outro, violen-
tar para se defender da alteridade. A cultura do machismo, onipre-
sente em nossa sociedade, tem em seus avatares exemplos de usos 
da violência para a resolução de conflitos e outras posturas que 
exemplificam bem o domínio sobre o outro aliado à defesa contra 
a afetação que o outro pode causar em si: “não levar desaforo para 
casa”, “se impor sobre o outro”, “não chorar”, “não poder demons-
trar afeto para outro homem”, “não falar de sentimentos”, “somen-
te contar vantagens” – poderíamos continuar a lista infinitamente.

É nesse sentido que Gloria Anzaldúa, escritora feminista 
chicana, adverte que “os homens, até mais do que as mulheres, 
estão acorrentados a papéis de gênero” (1987, p. 84, tradução 
nossa). E é nesse sentido que, após esse percurso teórico sobre a 
constituição da masculinidade, nos autorizamos a dizer, enfim, 
de forma generalista e provocadora, que toda violência masculina 
se relaciona com o gênero.

Por esse motivo, acreditamos que os grupos reflexivos de 
gênero são ferramentas eficazes para intervir nas violências mas-
culinas de forma geral, pois, em sua variedade, têm em comum 
a rigidez e a estereotipia no modo como exercem a masculinida-
de, resolvem seus conflitos, são impermeáveis ao outro e, assim, a 
violência aparece como expressão desse paradoxo da identidade 
masculina. Voltemos, então, a algumas características dos grupos.

Responsabilidade, resposta e responsabilização

A responsabilização dos homens pelas violências cometidas é um 
dos eixos metodológicos principais na condução dos grupos. A res-
ponsabilização visa quebrar discursos naturalizantes e justifica-
dores para os atos de violência, implicando o sujeito nas escolhas 
feitas e mostrando que outras possibilidades são sempre possíveis. 
o caminho da responsabilização, ainda, busca mostrar aos ho-
mens a estrutura social de desigualdade, privilégios e dominação, 
posicionando os sujeitos como atores de suas vidas e responsáveis 
pela manutenção dessa estrutura hierárquica em seus cotidianos 
e em suas relações sociais e de intimidade.

Não obstante, a partir da discussão anterior, se levarmos 
em conta a necessidade masculina de preservar uma identidade 

– muitas vezes, a única forma de identidade inteligível e possível 
para os homens dentro de uma matriz binária e rígida de regu-
lação heteronormativa –, quais consequências teremos sobre a 
responsabilização desses sujeitos? Afinal, se a alteridade é ame-
aça, em última instância, de dissolução da própria identidade, e 
se algumas formas de violência são expressão, ao mesmo tempo, 
de domínio, privilégio e desigualdade, mas também de um viés 
defensivo, sendo, muitas vezes, as únicas respostas possíveis que 
esses sujeitos encontram para manter as suas identidades, como 
pensar na responsabilização?
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Para respondermos tal pergunta, devemos levar em conta o 
paradoxo da masculinidade exposto anteriormente, com sua dupla 
face de dominação e de defesa ao outro. Também a responsabiliza-
ção deve se dar, paradoxalmente, nessas duas vias. De um lado, ao 
mostrar a face dominadora e controladora de seus atos, escancara-

-se para esses homens o machismo presente em suas escolhas e sua 
responsabilidade deliberada em manter privilégios e desigualdades. 
Nessa face de nossas intervenções, não é incomum que as falas dos 
coordenadores sejam mais severas, diretivas e empreendam um ata-
que ideológico às estruturas do machismo.

A outra via de nossas intervenções responsabilizantes está 
atrelada à percepção de que, frente à ameaça do outro, a resposta 
possível ao sujeito, muitas vezes, é uma só. A responsabilidade, 
aqui, deve ser pensada em um sentido retroativo: não responsabi-
lidade, mas responsabilização. Nesse sentido, a responsabilização 
pela violência ou pela agressão vem marcar que a resposta, mes-
mo tendo sido a única possível para o sujeito no momento em que 
a cometeu, não é a única possível. A responsabilização coloca em 
xeque, assim, o modo de identificação hegemônico da masculini-
dade, visto que aponta logicamente para outras respostas frente 
à interpelação que gerou o ato. Nessa segunda via, é importan-
te que esses homens, ao serem ouvidos, sejam confrontados com 
outras formas possíveis de exercer a masculinidade, formas per-
meáveis, abertas, formas que dialogam, formas menos defensivas.  
o espaço para a intervenção se dá justamente à proporção que 
o caráter defensivo da masculinidade pode aparecer, e seu po-
tencial de mudança reside na capacidade de deslocar o discurso 
hegemônico masculino da defesa e da impermeabilidade para a 
abertura e a permeabilidade.

Para tal, consideramos fundamental que uma perspectiva 
feminista e de gênero seja o referencial das intervenções, pois, 
assim, possibilita-se que a não naturalização/essencialização do 

“macho” apareça. Isso tem como consequência a percepção de que 
comportamentos violentos, agressões contra as mulheres, filhos e 
também contra outros homens não são naturais e servem a uma 
função específica de manutenção de privilégios e, sobretudo, de 
manutenção de uma identidade que precisa desses atos defensivos 
para continuar existindo. Somente a partir de intervenções que 
ultrapassem o caráter punitivo se poderá dar efetivamente uma 
resposta frente ao ato do sujeito, resposta que o tire de um lugar 

de estereotipia e o aponte para um lugar de mudança. A partir des-
sa possibilidade de mudança, enfim, os pesos da defesa e da im-
permeabilidade podem diminuir, e outras formas de subjetivação 
mais leves podem vir à tona. Com essa leveza, podemos vislum-
brar como as intervenções com os homens podem gerar qualidade 
de vida para eles próprios. Nesse sentido, outra pergunta se im-
põe: quais são os(as) beneficiários(as) dessas intervenções?

Grupos reflexivos: para quem?

No início dos trabalhos com grupos, era comum pensarmos o ob-
jetivo das intervenções com homens como melhorar a qualidade 
de vida das mulheres. Essas intervenções se pautariam principal-
mente na primeira via de responsabilização descrita no tópico an-
terior, via importante e que continua legítima em nossa prática. 
Tal discurso, que alcança uma parcela significativa da verdade da 
prática dos grupos, foi e continua sendo importante nos debates 
internos do movimento feminista, nos quais havia a necessidade 
de justificar o uso de recursos – muitas vezes oriundos de políticas 
para as mulheres – nas intervenções com homens. Com o passar 
dos anos, tal necessidade de justificação, apesar de ainda existir, 
se relativiza com a estabilização de políticas públicas que levam 
em conta a importância de intervir também com o homem agres-
sor, até mesmo com fontes de financiamento distintas. Com a pas-
sagem do tempo e com as experiências vividas, é possível olhar-
mos atualmente para a prática dos grupos de forma mais aberta, 
percebendo a multiplicidade de questões que permeia tal prática, 
indo além dos discursos maniqueístas.

Foi possível, assim, perceber que o trabalho com homens 
tem também como consequência fundamental a melhoria da qua-
lidade de vida dos próprios homens. Não é incomum que, ao final 
de sua participação como integrante de um grupo, um homem re-
late como aquela experiência foi importante para suas relações 
familiares e sociais: as possibilidades de resolver os conflitos de 
formas dialogais, de conseguir se colocar no lugar do(a) outro(a) e 
buscar enxergar a partir de sua perspectiva, de verdadeiramente 
escutar o(a) outro(a), de conseguir identificar e expressar senti-
mentos em vez de reagir impulsivamente a eles, de ter mais liber-
dade para exercer a masculinidade de formas não estereotipadas, 
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de se permitir uma relação de maior afeto e proximidade com os 
filhos e filhas, enfim, uma série de ganhos que faz que a experiên-
cia de passar pelo grupo gere qualidade de vida para esses sujeitos 
e leveza e permeabilidade nas maneiras de se relacionar com o 
outro. obviamente, tais mudanças refletem positivamente nas re-
lações de intimidade empreendidas por eles, com mulheres, filhas 
e filhos, bem como nas relações sociais e nos conflitos cotidianos.

Tal avanço na maneira de enxergar os grupos, em nosso 
ponto de vista, traz ainda a vantagem de perceber que as inter-
venções realizadas propiciam mudanças mais duradouras nos ho-
mens, uma vez que lhes possibilita viver a masculinidade de for-
ma mais leve e menos defensiva. Afinal, uma mudança efetiva não 
se pode pautar unicamente em motivações altruístas por parte dos 
homens, mas também na percepção de que a flexibilidade nos mo-
dos com os quais viver e exercer a masculinidade lhes gera maior 
liberdade subjetiva. Acreditamos, assim, que o caminho aberto 
para que o peso da masculinidade estereotípica possa diminuir 
é sem volta. É claro que não temos a ilusão de que os grupos pro-
piciem uma mudança radical e definitiva nas posturas machistas 
(apesar de que, em alguns casos, isso ocorra), mas temos visto que, 
ao menos, algo do que foi vivenciado na experiência de passar 
pelo grupo ficará presente nesses homens, nem que seja sob a for-
ma, para utilizarmos o dito popular, de uma pulga atrás da orelha.

Possibilidades e brechas no trabalho  
com homens

No trabalho com os homens, diante da compreensão do aspec-
to defensivo e fechado das masculinidades, é importante que se 
procurem as brechas nas identidades que permitam que as inter-
venções realizadas possam de fato afetar os receptores. Se a iden-
tidade masculina adquire contornos que a aproximam de uma 
verdadeira armadura de defesa ao outro, é imprescindível que as 
intervenções possam, em determinados momentos, fugir aos dis-
cursos demasiadamente englobantes ou macrossociais para con-
seguir tocar afetivamente os homens. A epígrafe usada por Heinz 
Lichtenstein (1961) em seu clássico artigo sobre identidade e sexu-
alidade mostra o tom com que, muitas vezes, os homens chegam 
aos grupos: “antes muerto que mudado”.5

Inicialmente, ao chegarem no grupo, muitos homens se de-
param com algo absolutamente inédito para eles: a necessidade 
de falar de sentimentos, afetos, incertezas, angústias. Considera-
mos que essa já é a primeira brecha explorada nas intervenções 
que, por assim dizer, consegue desarmar algumas das estratégias 
desses homens e baixar a resistência com que chegam ao grupo. 
Afinal, reuniões de homens em geral não são espaços onde se dis-
cutem questões subjetivas, incertezas e angústias. o espírito beli-
coso com o qual normalmente chegam ao grupo perde seu lugar, 
ao mesmo tempo que surge certa angústia por não saberem exa-
tamente o que acontecerá ali. o efeito de estranhamento é catali-
sado ainda pelo fato de se falar desses temas na frente de outros 
homens. Alguns temas, com frequência, facilitam essa abertura 
inicial, como a paternidade, a insegurança nos relacionamentos, o 
ciúme e as histórias individuais dos participantes de forma geral. 
Tais intervenções visam diminuir a defesa, que não se limita à 
resistência inicial à participação no grupo, mas se relaciona fun-
damentalmente à defesa contra a alteridade.

À proporção que elencamos como uma das características 
fundamentais da masculinidade o fechamento ao outro, relacio-
nando-o ao aspecto defensivo das identidades que se sentem ame-
açadas por aquilo que rechaçam como exterior a elas (passividade, 
feminilidade, homossexualidade), dentro de uma matriz binária 
de sexo-gênero, a diminuição da defesa representa uma possibili-
dade de abertura ao outro. Para perceber a alteridade, é necessário 
que se faça um movimento de sair de si e tentar se colocar no lugar 
do outro. Tal movimento, de forma alguma simples, só é possível 
quando a rigidez – ou a armadura – da masculinidade se flexibiliza.

A possibilidade de se deixar afetar pela alteridade tem 
também como consequência a escuta do outro. Muitos homens 
demonstram grande dificuldade em escutar o outro; não apenas 
uma escuta no sentido auditivo, é claro, mas uma escuta que con-
siga entender os problemas do outro, que consiga se colocar no lu-
gar do outro e compreender seu ponto de vista, que consiga, enfim, 
perceber quais são os efeitos de suas próprias ações no outro e 
como é para o outro lidar com isso. A maioria das violências se 
inicia com a imposição de sua verdade sobre o outro, do silencia-
mento do outro, da impossibilidade de deixar que o ponto de vista 
do outro apareça em uma relação, seja amorosa ou em outro con-
texto social. Durante a participação nos grupos, é comum que os 
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homens desenvolvam essa capacidade de escuta do outro, de con-
seguir sair de si para buscar se colocar no lugar do outro. Assim, 
costumam, ao longo dos encontros, ficar menos combativos e mais 
reflexivos e introspectivos, deixando que as falas da coordenação 
e dos demais os afetem verdadeiramente, em vez de rebatê-las tão 
logo proferidas. É interessante notar como tal trabalho tem tam-
bém repercussões sobre o corpo: os homens, com o decorrer dos 
encontros, ficam visivelmente mais “relaxados” no sentido corpo-
ral, com movimentos menos estereotípicos e menos rígidos. Tra-
ta-se, realmente, de baixar a guarda e não encarar o outro como 
constante ameaça.

Joel Birman observa que, na atualidade, há ao menos dois 
destinos possíveis para as subjetivações em sua relação com a 
alteridade:

No primeiro o outro é sempre encarado como ameaça mortal 
para a existência autocentrada do sujeito, pois permanente-
mente reconhecido como um inimigo e um rival, na medida em 
que balança o sujeito em suas certezas e o faz vacilar em seu 
eixo e sistema de referência. Pela segunda possibilidade, o ou-
tro é encarado como uma abertura para o possível, pois coloca 
o sujeito diante de sua diferença radical face a qualquer outro, 
impondo-lhe assim o reconhecimento desta experiência da al-
teridade e da intersubjetividade. (BIRMAN, 1999, p. 297).

o trabalho com os homens, assim, busca iniciar esse deslo-
camento na relação com a alteridade, com o objetivo de tornar as 
identidades mais permeáveis e flexíveis e, portanto, menos estere-
otípicas e menos rígidas. Trata-se não somente de tolerar o outro,6 
mas de abrir-se para o outro e para a diferença daí decorrente.

Exemplo do trabalho com membros de  
torcidas organizadas

Expusemos que, por acreditarmos que as violências masculinas, de 
forma geral, se relacionam com o gênero, utilizamos tal referen-
cial teórico no trabalho em grupo com indivíduos que cometeram 
outros tipos de violência que não somente contra a mulher. Por 
isso, relataremos, de forma breve, as intervenções realizadas com 

membros de torcidas organizadas que se envolveram em uma briga 
e foram encaminhados para o grupo. Tal encaminhamento ocorreu 
após uma briga de duas torcidas organizadas de um conhecido time 
de futebol de Minas Gerais, sendo que brigaram entre si por riva-
lidades e disputa de poder. os homens encaminhados não ficaram 
todos em um mesmo grupo, tendo sido diluídos em quatro grupos 
diferentes, dos quais participavam também homens que exerceram 
violência contra mulheres e outros tipos de violência.

Inicialmente, percebemos que a violência presente nas tor-
cidas se relacionava com as formas estereotípicas de ser homem às 
quais aludimos anteriormente, como o “não levar desaforo para 
a casa”, “ter sempre que ganhar e mostrar seu poder”, “se impor 
sobre os pares”, entre outras. Ainda, pudemos perceber a torcida 
como palco onde se atualizam preconceitos diversos e relações de 
desigualdade, como é o caso da homofobia e do preconceito contra 
as mulheres (a maioria dos xingamentos das torcidas o confirma). 
ou seja, a lógica da violência na torcida não tem como ser desvin-
culada da lógica do machismo, conjugada, é claro, por aspectos da 
violência urbana e perpassada por diversas outras subalternida-
des (a maioria dos torcedores vinha de situações de vulnerabili-
dade social/econômica e era negra, por exemplo). Na participação 
desses torcedores, pudemos trabalhar tais aspectos, a começar 
pela percepção de que a violência tida como escolha para resolver 
conflitos se relaciona estritamente com a identidade de homens 
daqueles torcedores. Assim, as formas de ser homem em nossa so-
ciedade puderam ser discutidas, bem como as estruturas sociais 
que produzem as subjetividades masculinas (relacionadas a mo-
dos de criação de homens, expectativas familiares, sexualidade, 
entre outros). As especificidades relacionadas aos contextos de 
violência urbana, de subalternidades e de raça também foram im-
portantes na escuta desses homens.

Reflexões sobre violência de gênero e machismo se mostra-
ram frutíferas e, nesse âmbito, alguns torcedores puderam fazer 
paralelos diversos entre a violência na torcida organizada e as 
formas de violência em seus relacionamentos de intimidade, pro-
duzindo reflexões positivas sobre os modos de se comunicar e de 
resolver conflitos de maneira dialogal e não violenta. 

Em outros torcedores, a homofobia foi presença marcante, 
sendo o principal alvo de intervenção e reflexão. Para um dos in-
tegrantes, cuja homofobia era exacerbada, era impossível sequer 
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cogitar que um membro de sua torcida pudesse ser homossexual, 
rechaçando para o time rival qualquer característica ligada ao 
universo gay. A exemplo da descrição feita anteriormente sobre 
o personagem do filme Beleza Americana, os movimentos corpo-
rais desse integrante eram extremamente contidos e rígidos, e ele 
rara mente se permitia rir. Ao finalizar sua participação nos gru-
pos, mostrou-se mais aberto, menos contido e defensivo, dizendo 
para todos que a principal coisa que “levava” do grupo era aceitar 
a homossexualidade. Além disso, pôde efetuar importantes refle-
xões sobre o uso da violência para resolução de conflitos.

De forma geral, tal trabalho com as torcidas organizadas 
proporcionou aos torcedores novos posicionamentos sobre a 
violência, a homofobia, as formas de resolução de conflitos e os 
modos de ser homem. Tais reposicionamentos partiram de uma 
abordagem da coordenação pautada principalmente no gênero, 
buscando mostrar a lógica machista subjacente aos atos de violên-
cia e as diferentes possibilidades de ser homem. É importante res-
saltar que, assim como no trabalho com homens que cometeram 
violência contra mulheres, existe uma diversidade de alcance de 
nossas intervenções: para uns são realmente significativas e iní-
cio de mudanças radicais nas relações estabelecidas; para outros, 
são possibilidades que se abrem de não precisar exercer a mas-
culinidade unicamente de forma rígida e estereotípica, iniciando 
uma percepção verdadeira do outro; para outros, são momentos 
que lhes causam estranhamento e novas formas de pensar, mas 
que não significam necessariamente mudanças visíveis.

Cabe acrescentar, ainda, que as reflexões efetuadas pelos 
membros das torcidas foram extremamente úteis para os demais 
homens do grupo, especialmente por trazer à tona temas comu-
mente velados (homofobia e discursos explícitos sobre a legitimi-
dade da violência) e que se ligam estritamente aos modos hegemô-
nicos de identidade masculina compartilhados pela maioria dos 
outros integrantes. o inverso também é correto, visto que temas 
de violência contra a mulher (da parte de uns), paternidade (da 
parte de outros) vêm à tona e também ajudam os torcedores a re-
fletirem de forma mais geral sobre os modos de ser homem. Afi-
nal, a matriz de gênero é elemento comum na produção de todas 
essas subjetividades.

A dupla via no manejo dos grupos

Como reflexo metodológico principal do paradoxo da masculini-
dade trazido por nós, gostaríamos de aludir, para fins de finaliza-
ção, ao que denominamos dupla via das intervenções com os gru-
pos. De um lado, são importantes e necessárias as intervenções 
que combatam discursos machistas, que coloquem em xeque as 
diversas justificativas para os atos de violência realizados, que 
tragam as vozes daquelas e daqueles que foram violentados para 
o espaço do grupo. Intervenções que, de modo geral, apresentam 
caráter mais duro por parte da coordenação, que nunca deve dei-
xar de mostrar espanto frente à violência e à desconsideração do 
outro. Tais intervenções aparecem como uma espécie de enfren-
tamento da desigualdade de poder, hierarquia e de privilégios de-
correntes do binarismo do sistema social de sexo-gênero. 

De outro lado, como viemos demonstrando, é necessário 
também cuidar desses homens e escutá-los de forma mais livre, 
pois somente assim poderá aparecer a defesa e o sofrimento ine-
rentes à rigidez de suas identidades.

As duas vias de intervenção são necessárias e fundamentais 
na busca de um trabalho cujo resultado seja a possibilidade de mas-
culinidades que se coloquem no lugar do outro e o escutem, que 
sejam mais permeáveis e flexíveis, que se permitam afetar-se pela 
alteridade. o manejo entre esses dois tipos primários de interven-
ção, contudo, é extremamente difícil e deve ser considerado na es-
pecificidade de cada grupo, levando em conta o grau de resistência 
e de defesa, bem como as histórias individuais de cada indivíduo. 
É nesse difícil manejo, enfim, que reside a possibilidade de que as 
intervenções realizadas alcancem sua efetividade e seus objetivos.
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Notas

1. Felippe Figueiredo Lattanzio é psicólogo, mestre em Psicologia 
pela universidade Federal de Minas Gerais, supervisor metodo-
lógico das intervenções com homens no Instituto Albam. Email: 
felippelattanzio@terra.com.br

2. Rebeca Rohlfs Barbosa é psicóloga, coordenadora geral do Insti-
tuto Albam. Email: rebecarohlfs@hotmail.com

3. De 2005 até os dias atuais, mais de 1.200 homens já foram aten-
didos pelo Instituto. Atualmente, ocorrem simultaneamente nove 
grupos de homens na cidade de Belo Horizonte e região metropo-
litana, todos com frequência semanal e com média de 16 integran-
tes cada. os grupos são todos coordenados por uma dupla, neces-
sariamente composta de uma mulher e um homem, e têm duração 
de 16 encontros de 2 horas. A metodologia desenvolvida por nós, 
enfim, utiliza-se da noção de grupos abertos, na qual se mesclam 
integrantes que cumprem a medida há mais tempo com integran-
tes novatos – tal opção visa diminuir a resistência dos novatos e, 
ao mesmo tempo, dificultar a formação de alianças contraprodu-
tivas entre os integrantes. o detalhamento técnico da metodologia 
dos grupos, no entanto, foge ao escopo do presente texto e será ob-
jeto de publicação futura.

4. “Abjeto” (abject) é um termo criado por Butler para referir-se aos 
corpos que, excluídos da (hetero)normatividade, não ascendem 
ao status da inteligibilidade social. Tais corpos, para a autora, de-
limitam exteriormente as categorias que se encaixam na norma-
tividade, fazendo que, paradoxalmente, estas dependam dos ab-
jetos para existir. As categorias político-identitárias dominantes, 
assim, dependem das exclusões por elas efetuadas para se consti-
tuírem e permanecerem existindo.

5. De acordo com o autor, trata-se de um verso popular de autoria 
desconhecida, provavelmente relacionado à poesia espanhola.

6. Consideramos o conceito de tolerância insuficiente para traba-
lhar com a violência masculina, pois permanece na lógica iden-
titária da impermeabilidade, não reconhecendo que o outro lhe 
constitui. Como se dissesse aos sujeitos: “Você está aqui, o outro 
ali, e cada um tem suas fronteiras perfeitamente delimitadas, 
identificáveis e impermeáveis – a alteridade lhe é estranha, mas 
se deve tolerá-la”.
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os organizadores desta coletânea me pediram para escre-
ver sobre o sentido da responsabilização no direito e eu 
achei isso muito curioso, porque o diagnóstico do qual eu 
compartilho é justamente o de que o direito vê pouco sen-
tido na responsabilização. Ao que parece, a responsabilização 
faz muito mais sentido fora do direito do que dentro dele. 

Sim, o direito tem uma série de mecanismos jurídicos que en-
volvem a imputação de responsabilidade a alguém por uma ação, 
uma omissão ou um dano. Mas, normalmente, a imputação de res-
ponsabilidade está ligada a uma sanção. A responsabilização é vista 
quase que somente como o requisito que autoriza a sanção e seu 
sentido próprio é invisibilizado. 

Essa dominância da lógica sancionatória – que no direito 
penal é qualificada pela automatizacão da pena de prisão – traz 
uma série de efeitos contraproducentes nas discussões sobre po-
líticas públicas. 

Argumentarei neste texto que o direito deve se abrir para 
reconhecer a importância social da responsabilização, o que seria, 
porém, apenas um passo para se começar a confrontar o senso co-
mum que vê a pena de prisão como uma resposta evidente a todos 
os problemas sociais que se apresentam como graves. 

O sentido da responsabilização no 
direito: ou melhor, a invisibilização 
de seu sentido pelo direito
MaRta RodRIguez de aSSIS MaChado1
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O direito penal e sua dupla naturalização:  
a punição e a prisão

Podemos dizer que se produziu no campo do direito penal – e do 
debate especializado e não especializado sobre ele – uma dupla 
naturalização: em primeiro lugar, se há crime, temos a obrigação 
de punir e, em segundo lugar, a pena há de ser a inflição de sofri-
mento no autor, tendo a prisão assumido um lugar dominante no 
sistema penal há mais de dois séculos. 

álvaro Pires, autor que se dedicou a estudar o sistema de 
pensamento e as práticas institucionais que se formaram nos siste-
mas penais ocidentais, a partir da segunda metade do século XVIII, 
identifica um conjunto de ideias e práticas que se mantêm desde 
então. Ele as identifica e as caracteriza como certa «racionalidade 
penal moderna», que tem por efeito naturalizar algumas ideias e 
estruturas ligadas ao sistema de justiça penal. Elas são até hoje do-
minantes não só na prática das instituições, mas também na nossa 
forma de ver, pensar e configurar esse sistema.2 Essa análise nos 
ajuda a compreender porque os discursos em torno da questão pe-
nal são reféns dessas ideias fixas que eu mencionei anteriormen-
te – é preciso punir e punir é prender – e não abre espaço para a 
inovação. Segundo Pires, “privilegia-se uma linha de pensamento 
medieval segundo a qual é a pena aflitiva que comunica o valor 
da norma de comportamento e o grau de reprovação em caso de 
desrespeito. Dessa forma, a pena aflitiva deve ser sempre imposta 
e o seu quantum deve se harmonizar com o grau de afeição ao bem, 
indicando assim o valor da norma de comportamento”.3 

Para ilustrar esse ponto, basta lembrar o episódio recen-
te que envolveu a discussão sobre a lei de tóxicos de 2006 (lei 
11.343/2006). A lei traz o tipo penal de porte de entorpecentes 
para uso pessoal em seu art. 28, mas não prevê para esse crime 
a pena de prisão. Ela prevê como possíveis consequências jurídi-
cas para essa conduta a advertência sobre os efeitos das drogas; 
a prestação de serviços à comunidade; e a medida educativa de 
comparecimento a programa ou curso educativo. Por não trazer a 
definição da sanção em termos de pena de privação de liberdade, 
muita gente – incluindo alguns juristas – começaram a dizer que 
o uso de entorpecentes havia sido descriminalizado. Mas essa 
conduta continuava sendo enunciada como crime em uma lei pe-
nal e continuava sendo processada pelas instituições do sistema 

de justiça criminal, como a polícia, o ministério publico e o juiz 
penal. Então como compreender esse mal-entendido?

Esse episódio é um entre outros da nossa experiência con-
temporânea que nos mostra que há de fato uma dificuldade no de-
bate público de se conceber um direito penal em que não exista a 
pena, e, arrisco a dizer, a pena de prisão. ou seja, para ser levada a 
sério, a pena não pode ser a advertência, não pode ser o tratamen-
to, não podem ser as alternativas de restrição de direitos; tem de 
ser a privação da liberdade. E o que é mais grave, o único sentido 
das instituições do sistema de justiça criminal é o de punir – e, de 
preferência com prisão, sob o risco de que a aplicação de quais-
quer outras penas seja entendida como impunidade. 

o cenário fica ainda mais amarrado se pensarmos que outra 
consequência dessa ideia reproduzida sem muito questionamento 
é a relação entre gravidade do crime e gravidade da sanção. Por 
exemplo: se o meu direito ou bem violado é importante, então, essa 
violação deve ser criminalizada e, uma vez criminalizada, a san-
ção do Estado deve ser necessariamente a inflição de sofrimento. 
De preferência por meio da prisão, à altura da gravidade do fato. 
Vemos isso acontecer com muita frequência na esfera pública – a 
cada problema que se considera grave, a solução apresentada é 
criar um crime ou agravar o tratamento, tornando-o crime hedion-
do, aumentando penas mínimas e máximas ou restringindo a pos-
sibilidade de aquisição de benefícios penais. E não se pensa mais 
nisso. E não pensar mais nisso significa não questionar se o direito 
penal é a melhor estratégia para lidar com o problema, se o agra-
vamento da punição vai resolver alguma coisa e muito menos in-
vestigar se outro tipo de medida poderia ser mais adequada, dian-
te de tantas críticas endereçadas ao funcionamento do sistema de 
justiça criminal e aos efeitos contraproducentes da pena de prisão. 

Esse raciocínio se reproduz até mesmo na pauta dos movi-
mentos sociais: se a minha causa é relevante para a sociedade, é 
preciso que seja crime a conduta daquele que viola meus direitos. E 
o tratamento que se dá a criminosos é cadeia. Argumentos com pres-
supostos semelhantes a esse influenciaram e influenciam a mobili-
zação do movimento negro, do movimento de mulheres e, mais re-
centemente, a discussão em torno da criminalização da homofobia.

Em todos os âmbitos em que se discute direito penal, o desa-
fio está em quebrar essas camadas de naturalizações produzidas 
pela sedimentada “racionalidade penal moderna” e enfrentar o 
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falacioso raciocínio: essas condutas são graves, violam direitos 
fundamentais, então necessariamente devem ser criminalizadas e 
necessariamente devem receber punição grave, sinônimo de longo 
período de encarceramento. Apenas então se abrirá espaço para 
começar a discutir a sério como o direito pode contribuir para li-
dar com esses problemas sociais.

Não se trata de minimizar a gravidade das condutas, no caso, 
racistas, discriminatórias ou homofóbicas, nem negar a necessida-
de de medidas estatais para reverter um sem número de situações 
injustas, que envolvem, muitas vezes, a violação de direitos fun-
damentais. Não se trata tampouco de descartar a priori que essas 
condutas sejam criminalizadas. Trata-se apenas de refletir criti-
camente sobre a opção pela criminalização de condutas. Ela não 
é a única possível, ainda que estejamos diante de uma violação 
grave a um direito socialmente estimado. 

De outro lado, é possível – levantando por ora apenas como 
hipótese – que a categoria crime tenha relevância nas nossas comu-
nicações sociais. Isto é, que poder dizer a um sujeito com compor-
tamento homofóbico que seu ato é crime pode ser relevante no mo-
mento em que gays e lésbicas travam uma difícil batalha por direitos 
e reconhecimento. Justamente aí é importante quebrar a segunda 
ideia fixa do campo penal. A desnaturalização do vínculo entre cri-
me e pena, que nos permite considerar a possibilidade de chamar 
uma conduta de crime e, ao mesmo tempo, questionar se a melhor 
solução em termos de sanção é impor ao sujeito homofóbico um so-
frimento ou prendê-lo por alguns anos. Assim, a resposta estatal ao 
caso deixa de ser definida por automatismo ou inércia e passa a ser 
pensada e disputada no debate público sobre a melhor forma de re-
gulamentar a questão. Infelizmente, é justamente isso que não está 
acontecendo no debate atual sobre criminalização da homofobia. 

A partir do momento em que quebramos esse conjunto de 
naturalizações repetidas no senso comum (jurídico ou não), po-
demos, diante de um problema social, pensar a fundo qual a me-
lhor regulação que o direito pode oferecer (estabelecer incentivos, 
instituir mecanismos de fiscalização, imputar responsabilidade, 
sancionar etc.); qual área do direito pode melhor dar conta des-
sa regulamentação; quais instrumentos e categorias são os mais 
adequados; quais seriam as regras e os critérios para imputação 
de responsabilidade e, se a solução for sancionatória, qual sanção 
seria a mais adequada. 

Nesse contexto, a decisão de sancionar com prisão é apenas 
uma dentre o leque de muitas possibilidades de regular a questão. 
As razões dessa escolha, a discussão sobre seus possíveis ganhos 
e efeitos poderão ser discutidas abertamente no debate público, à 
medida que ele não estiver mais travado pela obrigatoriedade da 
pena de prisão. 

Eu sou profundamente descrente sobre os ganhos do encar-
ceramento como meio para gerar reconhecimento. Mas essa é mi-
nha posição como cidadã no debate público e, se a pena de prisão 
não tivesse alcançado esse status de autoevidente, estaríamos jus-
tamente discutindo isso abertamente na esfera pública. 

É sempre bom lembrar que dizer que algo é natural tem um 
sentido ideológico. Esconde uma decisão política e a trata como 
única possível. A consequência disso é subtrair tal decisão do de-
bate democrático. Em outras palavras, se eu digo que é natural 
que algo que decidimos chamar de crime implica sempre prisão, 
eu subtraio do debate democrático outras formas de resposta es-
tatal ao problema. Com isso, o protagonismo penal bloqueia uma 
discussão mais ampla sobre qual a melhor medida para lidar com 
determinado problema social. 

Responsabilidade como categoria  
relevante por si só 

um dos produtos da reprodução das ideias que critiquei anterior-
mente é justamente a invisibilização da categoria responsabilida-
de. o direito – ou o discurso jurídico – pressupõe que seja natural, 
portanto obrigatório, que toda atribuição de responsabilidade ve-
nha seguida de uma sanção, que normalmente implica inflição de 
sofrimento. Assim, é pouco usual que alguém mova um processo 
simplesmente para que alguém seja declarado responsável por 
um ato ou um dano. Segundo a lógica jurídica tradicional, impu-
tar responsabilidade só faria sentido para se extrair dessa decla-
ração algum tipo de efeito – invariavelmente, a aplicação de uma 
punição ou o pagamento de uma indenização. 

um dos autores que me dediquei a estudar, um filósofo 
e jurista alemão ligado à teoria crítica (ou Escola de Frankfurt), 
Klaus Günther, dedicou-se a pensar uma teoria da responsabili-
dade para o direito, que desconstrói essa suposição tradicional, 
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mostrando algo novo para os juristas: o sentido da responsabili-
zação. Ele mostra que a palavra responsabilidade tem um sentido 
sociológico que, entretanto, é negligenciado pelo direito, visto que 
a responsabilidade aparece sempre colada na sanção.4 Seu reco-
nhecimento, todavia, teria consequências positivas no campo ju-
rídico, ligadas à possibilidade de incorporação de outras lógicas 

– que não a sancionatória – na formulação de políticas públicas.
Toda essa construção teórica se mostra factível à medida 

que Klaus Günther identifica a ideia de responsabilidade como 
central ao espírito objetivo da sociedade contemporânea. Trata-se, 
segundo ele, de um conceito-chave que se relaciona a mudanças 
ocorridas na autocompreensão e no estado de espírito das socieda-
des. E não se trataria apenas de um conceito; trata-se de uma cate-
goria central na conformacão de regras e instituições que organi-
zam a distribuição de responsabilidades entre Estado, sociedade e 
cidadãos. Assim, essa palavra é usada sem provocar qualquer ob-
jeção para se falar dos mais variados temas: responsabilidade de 
um governante perante o povo, de um ministro por sua pasta, dos 
pais com relação à saúde de seus filhos, de uma empresa pelos im-
pactos ambientais de sua atividade, de uma pessoa que cometeu 
um ato ilícito ou causou um dano à outra etc.5 Trata-se, em suma, 
de uma categoria central nas nossas relações, que tem, portanto, 
um sentido nas nossas comunicações sociais.

Günther identifica que em todas essas situações em que se 
trata de responsabilidade é possível observar duas características 
constantes: uma estrutura formal e uma função social. o que ele 
chama de estrutura formal é o fato de que a ideia de responsabi-
lidade envolve sempre ligar certas ações ou omissões ou as conse-
quências dessa ação ou omissão a uma pessoa, para que esta se res-
ponsabilize, devendo prestar contas desses fatos a outras pessoas. 

As regras de imputação variam em cada caso – por exem-
plo, imputa-se ao autor de um crime apenas aquilo que ele sabia 
ou podia saber, ao passo que a um ministro atribuem-se também 
acontecimentos relativos a sua pasta, mesmo que ele não tenha 
conhecimento – mas essa estrutura formal permanece fixa. 

Além disso, esse processo de responsabilizar alguém peran-
te outras pessoas – ou seja, afirmar que uma pessoa é considerada 
responsável por algo ou se responsabiliza a si mesma perante ou-
tra pessoa – tem uma função social. Segundo Günther: 

“por meio dessa prática social de auto ou heteroimputação de 
responsabilidade estrutura-se o f luxo infinito dos aconteci-
mentos, de modo que determinados fatos são atribuídos a uma 
pessoa como consequência de uma ação ou omissão sua. Entre 
os diversos fatores que envolvem todo acontecimento, o comple-
xo e obscuro novelo de relações de causalidade e de probabili-
dade é reduzido a um ponto escolhido de modo mais ou menos 
arbitrário: uma pessoa agente. A busca de nexos causais é inter-
rompida em um certo ponto”.6 

Dessa forma, imputa-se sempre sob o pano de fundo das al-
ternativas existentes para a imputação. Ao definir que a respon-
sabilidade por algo é da pessoa que agiu de determinada forma, 
está-se simultaneamente organizando a teia das relações que en-
volvem o fato e dizendo que o ocorrido não foi responsabilidade 
do acaso, do destino, de deus, da sociedade como um todo, da pró-
pria vítima etc. Ao imputar responsabilidade individual, está-se 
afirmando que, em meio à complexa rede de interações que envol-
vem o fato, isola-se uma para explicar sua ocorrência. Isso tem um 
impacto relevante na organização das relações sociais, visto que 
pauta a narrativa que se faz daquele fato. 

“É essa função de estruturação que funda o significado da res-
ponsabilidade como conceito-chave em contextos diversos. 
Trata-se, enfim, de estruturar a comunicação social acerca de 
problemas sociais, conflitos, riscos, perigos e danos de maneira 
que estes sejam atribuídos a pessoas singulares, a indivíduos, e 
não a estruturas e processos supraindividuais: à sociedade, à 
natureza ou ao destino”.7 

Com isso, Günther nos mostra que a simples definição e 
comunicação da responsabilidade é uma prática social com sen-
tido próprio. 

uma das consequências disso para o direito e, mais espe-
cificamente, para a discussão que começamos no item anterior, 
é justamente evidenciar nos processos jurídicos de imputação 
de responsabilidade individual que esse sentido comunicativo 
da atribuição de responsabilidade não deve ser obscurecido 
pela pena. 
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ou seja, ao final de um processo em que se verifica se uma 
determinada pessoa tem culpa pela prática de determinado ato, a 
declaração contida na sentença de que um crime aconteceu e que 
determinada pessoa é responsável tem um sentido social por si só. 
E esse sentido é negligenciado visto que o direito vê a imputação de 
responsabilidade simplesmente como o pressuposto que autoriza a 
sanção. Ao naturalizar o sentido do processo sempre como a apli-
cação de sanção, deixa-se de atentar para o fato de que a imputação 
de responsabilidade é ela mesma uma ação social, um ato perfor-
mativo, com consequências no âmbito das nossas relações sociais. 

No campo do direito penal, a comunicação feita no momento 
em que se profere uma sentença condenatória tem significados: 
ao autor do ilícito, deixa claro que a violação da norma é erro seu 
e não atribuível às circunstâncias da situação, à natureza, ao des-
tino ou à sociedade; à vítima, comunica que a lesão sofrida não é 
resultado de má sorte nem consiste em um erro seu; à sociedade 
comunica que esta não é responsável pelo ilícito (não se trata, por 
exemplo, de culpar a estrutura social desigual ou injusta, a falta 
de serviços públicos etc.), visto que este é atribuível à ação res-
ponsável de uma pessoa de direito; transmite-se ainda de modo 
geral a mensagem de que continuam a existir bons motivos para 
manter a validade da norma.8 

É a partir do reconhecimento da imputação de responsabi-
lidade individual por atos ilícitos como uma prática independente 
que se torna possível, para Klaus Günther, formular sua ideia de 
rompimento do vínculo entre culpa e pena. À medida que a impu-
tação de responsabilidade (ou culpa, na linguagem do direto pe-
nal) sai detrás da sombra da pena, é possível olhar para o processo 
penal e as regras de direito material que permitem, de um lado, 
interpretar uma conduta como crime e, de outro, colocar uma pes-
soa na condição de autor e reconhecer aí um processo que alimen-
ta e fundamenta a decisão de imputação de responsabilidade, mas 
que diz pouco sobre a pena que esse autor receberá. A pena deve 
ser fundamentada por outras razões que não sejam o reconheci-
mento da violação da norma ou a comunicação da responsabilida-
de do autor, o que já foi comunicado na sentença. 

As funções simbólicas comumente atribuídas à pena já são pre-
enchidas pelo significado comunicativo da sentença condenatória. 
Para que existam outras medidas estatais além da imputação de res-
ponsabilidade, é preciso que elas se justifiquem por ter outra função.

Isso quer dizer que, uma vez que temos a decisão de impu-
tação, inaugura-se um segundo momento, o de pensar se além da 
comunicação de responsabilidade outras reações são necessárias: 
acordos entre autor e vítima, indenização, assistência social, resso-
cialização e até mesmo pena. Abre-se9 um leque de alternativas a se-
rem consideradas e qualquer decisão tomada nesse contexto deve 
ser fundamentada. ou seja, nenhuma delas é consequência natural 
ou obrigatória da imputação de responsabilidade individual. 

Diante do cenário que tracei sobre o travamento do debate 
no campo do direito penal, as descobertas de Klaus Günther tor-
nam-se muito relevantes. Ao reconhecer a imputação de respon-
sabilidade como prática importante por si só que, nos mais diver-
sos sentidos em que a expressão é empregada, tem uma estrutura 
formal e uma função social constantes, ele chama a atenção para 
o fato de que há muitas formas de se responsabilizar – não só jurí-
dicas e muito menos restritas a um processo em que o sujeito acu-
sado apenas se defende de uma atribuição de culpa. Há diferentes 
mecanismos que podem ser acionados para acessar a ideia de res-
ponsabilidade e organizar o campo das nossas narrativas sociais. 
Por exemplo, é possível escrever um livro, é possível atribuir res-
ponsabilidade por meio de comissões de verdade, é possível que o 
autor discuta com a vítima e a comunidade acerca do ocorrido e 
assuma a responsabilidade perante eles. 

Além disso, do ponto de vista interno ao sistema jurídico, 
Günther reconhece a importância da declaração responsabilizan-
te do poder judiciário e abre espaço para que as possíveis reações 
estatais que venham depois disso sejam problematizadas – nada é 
natural, tudo depende de nossas escolhas no âmbito do debate de-
mocrático sobre a formulação de políticas públicas. Se quisermos 
que, além da imputação de responsabilidade, existam outras me-
didas estatais, teremos um amplo leque de escolhas, e nossas es-
colhas devem ser fundamentadas. Se decidirmos que o autor deve 
ser sancionado e que esta sanção deve ser uma pena aflitiva, como 
o encarceramento, a aplicação dessa pena deve ter um sentido pró-
prio que não se confunde com o sentido da sentença que imputou 
responsabilidade a esse indivíduo. Além disso, essa escolha deve 
ser justificada por argumentos racionais. 

Em outras palavras, ao organizar nossa compreensão do 
fenômeno jurídico ligado aos processos de imputação, chaman-
do a atenção para a importância da responsabilização, Günther 
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acaba por ampliar o campo das decisões que devem ser tomadas 
na formulação de políticas públicas e abrir o sistema jurídico pe-
nal para muitas soluções possíveis, das quais a pena de prisão é 
apenas uma delas.

Em tempos em que a punição e a prisão foram automatiza-
das pelo sistema de justiça criminal e tornaram-se objeto de de-
mandas sociais tão frequentes, alimentadas por discursos polí-
ticos populistas, Günther aponta para o fato de que nem a pena 
aflitiva nem a prisão podem ser vistas como decorrência natural 
da culpa. Não é necessário que a imputação de culpa (equivalen-
te no campo penal da ideia de responsabilidade) que ocorre na 
sentença penal seja acompanhada por uma pena. E também não 
é necessário que a sanção penal tenha o caráter de inflição de so-
frimento ou deva ser o encarceramento. Essas reduções acabam 
gerando um senso comum punitivista, que empobrece o debate so-
bre políticas públicas: se ocorreu uma violação e o direito violado 
é relevante, chamamos essa violação de crime e o agressor merece 
uma punição grave, na medida da importância do bem violado; e, 
em nosso sistema, esta punição, invariavelmente, será a prisão – 
se não for, tem algo errado no ar, como confirma o exemplo sobre 
o uso de entorpecentes. 

Ao desnudar esses pontos de naturalização das decisões po-
líticas, Günther aponta para a necessidade de se levar a sério uma 
discussão sobre a justificação da pena. Se em um Estado de Direito 
qualquer exercício do poder deve ser justificado com argumen-
tos racionais, desafio os defensores da prisão a encontrar um. Mas 
esse é assunto para outro texto. 

O caso da violência doméstica, os grupos 
reflexivos e a responsabilização

o caso da violência doméstica e a forma como vem se conduzindo 
no Brasil a discussão em torno da aplicação da lei Maria da Penha 
(lei 11.340/2006) tornam visíveis os impactos (negativos) do cenário 
que descrevi anteriormente como travamento do debate no campo 
penal. De outro lado, é também diante dessa questão que vemos 
surgir experiências que mostram como a ideia de responsabilida-
de pode ser empregada para se pensar em soluções inovadoras.

No processo de discussão que resultou na aprovação da lei10 
teve um papel fundamental a avaliação extremamente negativa 
em torno do tratamento que os casos de violência doméstica vi-
nham recebendo no sistema de justiça criminal. o diagnóstico re-
petido de forma generalizada era o de que se estava diante de um 
cenário de impunidade, em grande medida, em razão da aplicação 
de institutos despenalizadores previstos na lei 9.099/95.

Desde 1995, a maior parte dos casos de violência domésti-
ca – especificamente os que envolviam lesões corporais leves em 
ambiente doméstico – eram processados no âmbito dos Juizados 
Especiais Criminais. Isso significa que, em vez do procedimento 
penal ordinário, era possível aplicar a esses casos as alternativas 
a ele: (i) a possibilidade de extinção do caso penal se houvesse 
acordo entre autor e vítima para compor o conf lito; (ii) a pos-
sibilidade de extinção do caso penal se houver acordo entre o au-
tor e o promotor de justiça em que o autor aceite, antes do início 
do processo penal e justamente para não se submeter a ele, uma 
pena restritiva de direitos; (iii) a possibilidade de suspensão do 
processo penal iniciado, sob certas condições que, se cumpridas, 
em um prazo que pode variar de dois a quatro anos, faz extin-
guir o caso penal. 

As insatisfações ligadas à aplicação da lei 9.099/95 aos casos 
de violência doméstica eram de vários tipos. Do ponto de vista 
simbólico, criticava-se o fato de estarem os casos de violência do-
méstica no grupo dos “crimes de menor potencial ofensivo”, deno-
minação utilizada pela lei para definir os crimes sujeitos a esse 
procedimento (aqueles cuja pena máxima não é superior a dois 
anos). os pontos mais delicados, entretanto, referiam-se à forma 
como tais medidas despenalizadoras vinham sendo aplicadas 
pelo Judiciário. os relatos de insatisfação envolviam, por exem-
plo, mulheres que não eram devidamente ouvidas nas audiências, 
mulheres coagidas a aceitar o acordo, conduzidos, muitas vezes, 
em termos de “conciliação” com o agressor e, o que se tornou em-
blemático, transações penais com o ministério público nas quais 
este, em troca do fim do processo, exigia do agressor o pagamento 
de cestas básicas a instituições de caridade.11 

A aplicação das cestas básicas como solução do caso de vio-
lência doméstica tornou-se, com razão, registro do descaso do sis-
tema de justiça diante da questão e sinônimo de impunidade. 
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Isso motivou uma expressiva rejeição à lei 9.099, que, no 
correr do processo de discussão do texto da lei, revelou-se um 

“clamor verificado”. Em diferentes entrevistas, duas militantes do 
movimento feminista ilustram os efeitos da reiterada má-aplica-
ção dessa lei aos casos de violência doméstica: 

A 9.099 era assim, antes não era a Lei 9.099 e eu acho que era me-
lhor antes, mas era assim, a mulher ia lá e falava e eles faziam 
lá qualquer coisa e não acontecia nada com a mulher e nem com 
o marido. Essa menina foi três vezes e na terceira vez o marido 
quase matou ela com as facadas. Na terceira vez ele deu todas 
essas facadas, e alguém correu atrás dele, acho que foi o irmão 
dele e prenderam né? Porque estava com sangue na faca e ela 
quase morta, ela ficou mais de trinta dias na uTI. A lei 9.099 não 
ajudava em nada, fazia a mulher desanimada, era para cutu-
car o inimigo com a vara curta, porque você denuncia e volta 
para casa e ele falava: Você me denunciou e agora vai apanhar 
mesmo! Então funcionava mais como uma intensificação da vio-
lência e não para reduzir, e tinha a tal da cesta básica, que era 
usada, eles faziam o acordo, a transação penal e aí eles falavam 

“agora você vai para a casa, está tudo bem, só que você vai ter 
que dar uma cesta básica para a entidade do bairro (entrevista 
de Maria Amélia Telles concedida à equipe de pesquisa). 

o que a gente pôde perceber durante essas audiências públicas 
foi que a sociedade não queria realmente que continuasse na 
9.099, que continuasse no JECrim, por qualquer desculpa pos-
sível, se ia melhorar, se ia tirar tudo aqueles problemas. o que 
estava muito claro que a sociedade queria é que não ficasse na 
9.099, porque tinha ficado aquele estigma que era uma lei de 
cesta básica. o maior problema era a cesta básica, mais do que 
o procedimento em si e ainda mais de a 9.099 colocar esses cri-
mes como de “menor potencial ofensivo”. Não queriam que a 
violência doméstica continuasse de “menor potencial ofensivo”, 
pagando cesta básica (entrevista concedida por Silvia Pimentel 
à equipe de pesquisa).

É preciso notar que a quase exclusiva aplicação do pagamen-
to de cestas básicas como medida alternativa não acontecia (e não 
acontece) apenas com relação aos casos de violência doméstica. 

Trata-se – infelizmente – de uma prática generalizada no âmbito 
dos Juizados Especiais Criminais. uma possível chave para tentar 
compreender isso tem justamente relação com o ponto que abor-
dei no início do texto: a ideia de que a pena (de prisão) é o que de-
fine o crime. ora, se não se trata de punir com prisão, não se leva 
o caso a sério. Sob esse conjunto de ideias, no momento em que 
o legislador aponta para alternativas, isso funciona praticamente 
como uma descriminalização; o problema deixou de ser relevante 
e já podemos lavar as mãos com relação a ele com uma cesta bá-
sica. Perde-se a oportunidade de se pensar sobre a adequação da 
medida aplicada, para que faça sentido para o conflito que se tem 
em mãos; para que faça algum sentido para o autor; para que não 
deixe a vítima desprotegida; para que não a faça sentir o gosto da 
impunidade. Enfim, a banalização das alternativas pelos atores 
do sistema de justiça criminal pode ser justamente um dos sin-
tomas dessas ideias fixas da nossa «racionalidade penal moder-
na»: só tratamos com seriedade aquilo que recebe pena de prisão. 
Com isso, jogamos fora a oportunidade de pensar um sistema de 
alternativas à prisão (muito mais promissor que esta, diga-se de 
passagem). Em outras palavras, a prática do judiciário condenou 
as alternativas a serem identificadas com impunidade. E, diante 
disso, pelo menos no caso da violência doméstica, a rejeição a elas 
no debate público ficou insustentável. 

Ao entrevistar pessoas envolvidas no processo de elabora-
ção e aprovação da lei Maria da Penha, isso ficou claro. Não terei 
espaço para retratar com cuidado esse processo, mas, para se com-
preender o conflito, basta dizer que uma das versões do projeto 
propunha adequar os mecanismos alternativos da lei 9.099 aos 
casos de violência doméstica e a sua aplicação pelas varas espe-
cializadas. Mas a manutenção da incidência dos dispositivos da lei 
9.099 – graças à pecha de “impunidade” – foi fortemente rejeitada 
durante a discussão do projeto de lei, especialmente nas audiên-
cias públicas realizadas para se discutir o projeto. o depoimento 
de Nilcéa Freire, que à época estava à frente da Secretaria Espe-
cial de Políticas para as Mulheres, retrata este impasse: 

Então mudar o procedimento da 9.099, ou então acabar com 
a 9.099 era uma das questões. (...) nossa motivação foi abso-
lutamente prática, nós fizemos muitas consultas de que ma-
neira nós poderíamos amarrar mais a criação dos Juizados 
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especializados, porque esse era o nosso condicionante, mas no 
processo de discussão, porque na verdade não mudou dentro do 
Congresso, mudou nas audiências públicas, isso que é central, 
não foram os deputados ou deputadas, foram as audiências pú-
blicas e aí ficou muito claro que a rejeição da 9.099 era brutal. 
Continuar com a 9.099 era praticamente um agressão às mulhe-
res que foram ouvidas (entrevista concedida por Nilcéa Freire 
à equipe de pesquisa).

o resultado dessa disputa no processo legislativo, como to-
dos sabem, foi a vedação de aplicação da lei 9.099 aos casos de vio-
lência doméstica contra a mulher no texto final da lei (art.41).12 
Isso significa a vedação das medidas alternativas ao processo pe-
nal ordinário (acordo com a vítima, transação penal e suspensão 
do processo) e a desnecessidade da autorização da mulher para 
processar as lesões corporais leves.13 

Esses foram os pontos mais polêmicos da discussão legislati-
va e continuaram sendo fonte de controvérsia no judiciário no mo-
mento de aplicação da lei. Muitos juízes de primeira instância con-
tinuaram aplicando os institutos da lei 9.099 aos casos de violência 
doméstica e, por consequência, a lei sofreu questionamentos acer-
ca de sua constitucionalidade, sendo um deles a vedação da aplica-
ção da lei 9.099.14 A questão foi levada ao Supremo Tribunal Fede-
ral15 que, no início de 2012, decidiu pela constitucionalidade da lei. 
ou seja, o STF decidiu como constitucional a vedação da aplicação 
da lei 9.099 aos casos de violência doméstica. Embora não tenha 
efeito vinculante, é claro que esse julgamento terá impacto caso 
a questão da constitucionalidade da lei seja levantada novamente 
em alguma outra instância do judiciário brasileiro. A decisão do 
Supremo não impediu, porém, que os institutos da lei 9.099 conti-
nuassem sendo aplicados em muitas varas na primeira instância. 

A desconsideração da vedação imposta pela lei Maria da Pe-
nha não pode ser lida simplesmente como fruto de juízes insensí-
veis ao problema da violência doméstica e que não estão preocupa-
dos com a proteção da mulher. É claro que não podemos descartar 
que isso possa existir e seria importante aprofundar as pesquisas 
sobre as razões desse fenômeno, mas é possível desde logo identi-
ficar que, em muitos casos, a desobediência à lei se dá justamente 
porque juízes e promotores envolvidos na aplicação não admitem 

os mecanismos alternativos da 9.099 como incompatíveis à prote-
ção da mulher.16 ou melhor, em muitos casos, entendem que tais 
institutos, se bem aplicados, podem ser mais adequados que o pro-
cesso penal obrigatório/punição para lidar com a questão.17

Seria um equívoco entender essa resistência simplesmente 
como um movimento de “boicote” ou má vontade com relação à lei. 
Podemos identificar nesse cenário de resistências um movimento 
de pessoas próximas ao problema, refletindo criticamente sobre 
a opção legislativa feita no momento da aprovação da lei, insatis-
feitos com a solução oferecida pelo processo penal tradicional e 
em pleno exercício de experimentação institucional, em busca de 
alternativas que façam jus aos objetivos da lei. Esse cenário – que 
não fala por todos os casos, mas é significativo – de “operadores 
do direito buscando uma alternativa” aparece na fala de um dos 
entrevistados da nossa pesquisa, que se refere ao atual cenário 
como um cenário de satisfação com a lei, mas de insatisfação com 
a aplicação da lei.18 

É justamente nesse contexto em que as práticas institucio-
nais a partir da lei estão sendo refletidas criticamente que se abre 
espaço para a experiência dos grupos ref lexivos para homens 
agressores em casos de violência doméstica, desenvolvidos por en-
tidades da sociedade civil que recebem homens, em sua maioria, 
encaminhados por órgãos do sistema de justiça criminal – muitas 
vezes, como resultado da transação penal ou da aplicação da sus-
pensão condicional do processo. 

Não é coincidência o fato de que a experiência dos grupos 
vai se tornando cada vez mais significativa como prática alter-
nativa ao processo penal e à punição no momento em que, pelas 
razões que discutimos anteriormente, a lógica sancionatória guia 
a regulação proposta pela lei Maria da Penha. Nesse momento, 
agudizam-se as insatisfações com os efeitos do processo penal e 
da pena de prisão e, ao mesmo tempo, surge a necessidade de se 
pensar em alternativas que não sejam vistas como impunidade. 

Ao entrevistar Pedro Strozenberg e ouvi-lo falar sobre a 
experiência de coordenar grupos reflexivos no Iser, me chamou 
a atenção o fato de ele compartilhar, a partir de sua experiência 
com o campo, do diagnóstico que tracei na primeira parte deste 
texto, utilizando referências do campo teórico: a naturalização da 
punição e a invisibilização da responsabilidade: 
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A palavra responsabilização é meio invisibilizada, quer dizer, 
a ideia ou você é punido, ou... ou você tem impunidade, que é 
a mesma ideia da punição, ou você é punido. Então não tem a 
ideia de você é responsável, você assume esse lugar de autor. 
Então a perspectiva do autor é só quando ele é realmente puni-
do. Então o termo responsabilidade, na minha visão, é muito fe-
liz, porque ele reconhece o autor sem necessariamente dar a ele 
uma condição de, enfim, de egresso. Quer dizer, ele assume a 
perspectiva do ato que fez, mas separa a pessoa da punição que 
vai ser aplicada, entendeu? Então, quer dizer, cê primeiro diz 
assim “você tem responsabilidade”, ponto. Então a partir dessa 
responsabilidade que tip... o que para a vítima, para a socieda-
de e pra essa pessoa inclusive, o que é melhor, o que melhor se 
adéqua a esse cenário. Não associar a pessoa à punição, sabe. 
Então eu acho que essa delicadeza produz um olhar diferente, 
entendeu? (entrevista concedida por Pedro Strozenberg à equi-
pe de pesquisa).

É justamente essa delicadeza que se refere ao reconheci-
mento do lugar da responsabilização em nossas relações sociais 
que não é percebida pelo direito, tão reticente em produzir olha-
res diferentes. Na experiência dos grupos, a responsabilização é 
central, o homem chega não se vendo como responsável pelo epi-
sódio e o trabalho do grupo busca justamente a responsabiliza-
ção como experiência que tem um potencial transformador. Abro 
aqui novamente espaço para a narrativa de Pedro:

E ele [o agressor] tá lá [no grupo] porque foi mandado pelo juiz 
porque... e aí não reconhece isso, “mas como assim, por que 
que eu tô aqui?”. Muitas vezes eles acham que é uma injustiça. 
Grande parte é isso. Esse processo de responsabilização é difí-
cil também porque os homens não se veem como responsáveis 
pelo episódio. Por isso que a ideia e a palavra responsabiliza-
ção não agrada a ninguém e talvez por isso que ela tenha chan-
ce de dar certo. Porque o homem que tá lá, ele tem que fazer 
um esforço pra ele se entender responsável, não é automático. 
A mulher que o homem tá lá no... a mulher autora no proces-
so, precisa fazer um esforço pra entender que ele assumir essa 
responsabilidade é um processo que faz diferença. o juiz, o Mi-
nistério Público, os operadores do Direito, os atores do Direito 

precisam entender que a responsabilização dá a dimensão ne-
cessária para o fato. Então assim, a responsabilização aparece 
com um lugar onde as... de convergência, um ponto de conver-
gência, não é um ponto de partida pra nenhuma das pessoas 
que tão lá, entendeu? (Entrevista concedida por Pedro Strozen-
berg à equipe de pesquisa).19

Há uma infinidade de questões a serem discutidas sobre 
essas experiências – as diferentes metodologias, o que é preciso 
para dar certo, os riscos, os diferentes resultados obtidos. Não é o 
objetivo tratar disso aqui nem advogar por elas como sendo, como 
diz Pedro, “a” alternativa, afinal, “ela não cabe em todos os casos 
e não é a solução prá tudo”. Mas se trata de abrir espaço no campo 
do direito para começar a discuti-las. 

Abrir esse espaço é enfrentar as ideias fixas, naturalizadas 
no campo do direito penal, e que reproduzem, sem questiona-
mento, um paradigma punitivista. A generalização da punição e 
da prisão produz um duplo efeito perverso. De um lado, alimen-
ta uma solução que reproduz violência, viola direitos e acentua 
o cenário de encarceramento em massa com o qual convivemos 
hoje no Brasil. De outro, enquanto se exerce exclusivamente às 
custas do agressor, sem qualquer promessa de evitar reincidên-
cia, forma uma cortina de fumaça que impede a formulação de 
uma resposta que pretenda, de fato, lidar com o problema social, 
reconhecendo sua complexidade e articulando soluções que se 
mostrem promissoras. 

No momento em que, de fato, se pretenda construir políticas 
públicas eficientes para lidar com nossos problemas sociais mais 
graves é que essas experiências alternativas e inovadoras, que 
hoje ocorrem às margens do sistema, serão finalmente valoriza-
das e poderão ensinar algo ao sistema do direito. 
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lizado no âmbito de pesquisa coordenada por mim, juntamente 
com José Rodrigo Rodriguez no Núcleo Direito e Democracia do 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria 
com a Faculdade de Direito/FGV e em colaboração com o Instituto 
Latino-americano da Freie universität Berlin, parcialmente fi-
nanciada pelo (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), processo n. 402419/2010-3. A equipe envol-
vida nesta pesquisa conta ainda com as seguintes pesquisadores: 
Fabiola Fanti, Carolina Cutrupi Ferreira, Carla Araujo Voros, Ga-
briela Justino, Haydée Fiorino, Marcos de Sá Nascimento e Natália 
Neris da Silva Santos.

11. Para ilustrar esse cenário, cf. trecho da entrevista concedida por 
Silvia Pimentel à equipe de pesquisa: “SILVIA PIMENTEL: Mas 
você sabe muito bem que essa lei, a 9.099, ela não foi criada para 
cuidar desse tema, ela foi criada para batida de automóvel e ou-
tras coisas, situações assim que eles chamavam de menor poten-
cial ofensivo. Essa expressão “menor potencial ofensivo” é aquela 
coisa que pegava no calo de todas nós mulheres feministas, quer 
dizer, chamar uma violência doméstica de menor potencial ofen-
sivo revela exatamente um desconhecimento do que significa efe-
tivamente uma violência doméstica e familiar contra a mulher (...) 
A ideologia familista, né? A mulher é quem tem que arcar, a mu-
lher é a rainha do lar, mas não só para mostrar poder, tem todos 
aqueles mitos de que a mulher é aquela que é responsável pela 
harmonia do lar. Essa ideia é extremamente perversa, ela é res-
ponsável, ela é, quer dizer, se o marido chega chutando e fazendo 
e ela não for capaz de contornar essa situação a responsabilida-
de é dela, você vê? A responsabilidade é dela. Então é no mundo 
todo, não é só aqui no Brasil que a gente vê. É no mundo todo, essa 
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política de reconciliação era um dos temas que nós trabalháva-
mos muito, essa política de naturalização, essa política de mini-
mização, de diminuição do valor do que significa essa violência, é 
uma coisa muito grande.

12. Também a expressa proibição das penas pecuniárias e de cesta 
básica.

13. Lesões corporais leves, justamente em razão da lei 9.099/95, tor-
nou-se ação penal pública condicionada à representação da víti-
ma, ou seja, para seguir com o processo, o promotor depende da 
autorização da vítima. uma das questões discutidas no caso da 
violência doméstica é que a mulher, muitas vezes pressionada, 
acaba não autorizando a continuidade do processo penal, sem o 
que o promotor não pode agir. Por isso, a solução da lei foi excluir 
esse requisito no caso da violência doméstica contra a mulher, ao 
passo que ele continua vigente para todos os demais casos envol-
vendo lesões corporais leves. os efeitos dessa exclusão da mulher 
da solução do conflito é outro tema importante que merece refle-
xão crítica, que, infelizmente, não terei como tratar aqui.

14. o resultado do levantamento do debate acerca da constitucionali-
dade da Lei Maria da Penha nos tribunais brasileiros está sinteti-
zado em: MACHADo, Marta Rodriguez de Assis et al. “Disputando 
a Aplicação das Leis: A Constitucionalidade da Lei Maria da Penha 
nos Tribunais Brasileiros”. Sur. Revista Internacional de Direitos 
Humanos, v. 9, p. 65-90, 2013.

15. A Procuradoria-Geral da República ajuizou Ação Declaratória de 
Constitucionalidade em 2007 e Ação Direta de Inconstitucionali-
dade com pedido de Medida Cautelar em 2010. Ambas foram julga-
das na mesma oportunidade.

16. um dos acórdãos (anteriores à decisão do Supremo) que entendeu 
que a o art. 41 da lei não deve ser aplicado fundamenta sua posição 
da seguinte forma: “Na verdade, o que até então não se fez foi anali-
sar se todos os mecanismos processuais contidos na Lei n. 9.099/95 
são materialmente contrários à proteção resguardada pelo art. 226, 
§ 8º, da Carta Magna. (...) Entretanto, a medida de natureza proces-
sual conhecida como suspensão condicional do processo – sursis 
processual – nada tem de contrário à proteção da pessoa submetida 
à violência doméstica, porque tem aspecto instrumental diferen-
ciado, consistente no cumprimento de certos requisitos e obediên-
cia a determinadas condições, sem as quais a ação penal poderá 
prosseguir.” (Apelação Criminal TJMS 2008.022719-8 MS).

17. Nesse sentido, uma juíza em São Paulo afirma que a aplicação da 
suspensão condicional do processo se ajustaria melhor aos inte-
resses de proteção da vítima: “A vítima se sente muito mais segura 
com a suspensão do processo, porque ao longo de dois anos ele 
está na condição de não se aproximar dela, ao passo que se a gente 
tocar o processo normalmente, as penas são muito baixas, as pe-
nas de lesão e ameaça são muito leves, um a três meses de prisão” 
ALVAREz, Marcos César et al. O papel da vítima no processo penal. 
Série Pensando o Direito, n. 24/2010, p. 49

18. “PEDRo STRozENBERG: o que eu sinto, de alguma maneira, Marta, 
é que os operadores do Direito, especialmente, que é com quem a 
gente trabalha um pouco mais nessa linha nossa, tão buscando 
uma alternativa, tão querendo, tão precisando. Isso desde aquelas 
pessoas que são mais próximas de um discurso do marco dos di-
reitos humanos, ou mesmo do discurso feminista, da condição fe-
minista, quanto aqueles que são mais conservadores. Eu acho que 
assim, há um sentimento de satisfação com a Lei, que acho que é 
de reconhecimento da importância da Lei, mas uma insatisfação 
da aplicação da Lei, sabe? Então aquela coisa, como é que a gente 
tem uma lei boa que a gente não consegue traduzi-la numa prática 
boa?! Eu acho que isso aí abrange também o movimento feminista, 
também se depara com, de alguma maneira, com essa contradição, 
com essa tensão. Eu acho que a Lei Maria da Penha ajuda a gente 
a perceber que a prática determina ou é o elemento, acho, hoje 
determinante da boa lei. Não é o contrário, sabe? Não é que as-
sim, ‘ah, então a boa lei que vai instituir a prática’, não. Acho que 
a gente conseguiu avançar por diferentes caminhos, teve ação na 
oEA... A história da Lei Maria da Penha, cê conhece super bem e é 
isso, uma construção social de alguma maneira feita. Mas hoje eu 
acho que o fundamental é como é que ela é aplicada, como é que 
ela é monitorada, e aí eu acho que os grupos de responsabilização 
dos homens autores de violência podem significar uma das alter-
nativas. Não é “a alternativa”, não cabe em todos os casos, não é a 
solução pra tudo, não é uma panacéia, mas é uma possibilidade, é 
uma das opções que podem ser construídas, entendeu? (entrevista 
de Pedro Strozenberg concedida a nossa equipe de pesquisa).

19. E ele prossegue: “E o papel do facilitador, dos técnicos que tão lá, 
é de alguma maneira convergir pra esse lugar. Não é de entrar na 
cabeça de cada um, não é um espaço de doutrina, é um espaço de 
formação, de formulação pedagógica. E isso que faz toda diferença. 
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“Ah, isso daí é 100% seguro?” Não, não é. É subjetivo, é sensível, é 
delicado, mas é um processo que um dos nossos desafios é como é 
que a gente mede isso, como é que a gente mensura isso. É pelo dis-
curso, é pela postura, é pela frequência, é pela reincidência. Aí são 
os nossos outros desafios que você nesse campo pode também dar 
uma contribuição importante nessa reflexão, é assim: como é que 
a gente então entende que as pessoas chegaram nesse ponto. Que 
é um pouco da construção da lógica diferente da lógica da disputa, 
do litígio, que é confrontativo, um perde, um ganha, esse aqui é um 
ponto de convergência, entendeu? Por isso que se aproxima de práti-
cas mediadoras, de práticas de entendimento, porque ela estabelece 
um local e você tem o fluxo pra aquele local, e não o contrário. Não é 
o ponto de partida, não é a defesa do seu... quem ficar defendendo a 
sua perspectiva não vai ajudar construir esse processo”.

Barbara Musumeci Mourão é antropóloga, 
doutora em Sociologia e pesquisadora do 
Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 
da universidade Cândido Mendes (CESeC/ 
ucam). Foi subsecretária-adjunta de Segu-
rança Pública, presidente do Conselho de 
Segurança da Mulher e subsecretária de Se-
gurança da Mulher do Governo do Estado  

do Rio de Janeiro. É autora dos livros Mulheres Invisíveis e Pri
sioneiras: vida e violência atrás das grades (este último com Iara 
Ilgenfritz) e de diversos outros trabalhos sobre violência domés-
tica e de gênero.

o convite à Barbara Mourão justifica-se não apenas por sua 
trajetória, mas também por sua ligação com o Instituto de Estudos 
da Religião (Iser), por meio de pesquisas e avaliações. Recente-
mente, Barbara foi uma interlocutora fundamental do Serviço de 
Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência 
de Gênero. Atuou no desenho do projeto, planejamento e na con-
cretização das ações. Foi consultora em diferentes momentos do 
serviço e colaborou com eventos e publicações. Como ela destaca 
na própria entrevista, a sua proximidade e interesse pelas ações 
empreendidas com os homens autores de violência doméstica for-
talecem a sua crença de que esta pode ser uma importante respos-
ta às situações de violência doméstica.

Entrevista com  
Barbara Musumeci Mourão
CaRLa de CaStRo goMeS e PauLo VICtoR LeIte LoPeS



131130

Nessa entrevista, realizada por Carla de Castro Gomes1 e 
Paulo Victor Leite Lopes2, são abordados diferentes aspectos da 
gestão/resposta estatal para a violência doméstica contra a mu-
lher, transitando por diferentes temáticas e campos de atuação, 
o que só foi possível pela inserção e reflexão multissituada que 
caracterizam a trajetória de Barbara.

 

 ISER  Primeiro, gostaríamos de pedir a você uma avaliação sobre 
a Lei Maria da Penha nestes sete anos de aplicação.
 BARBARA  Eu não tenho, na verdade, uma avaliação, tenho várias 
indagações sobre a aplicação da lei e uma grande curiosidade em 
saber se ela está funcionando no sentido de reduzir a violência. 
Saber que aumentou o número de denúncias não nos diz nada 
sobre a lei e, tampouco, sobre os índices de violência. Indica que 
os serviços de atendimento estão demonstrando credibilidade e 
que as pessoas estão buscando canais para falar da violência ex-
perimentada. Mas o que acontece a partir daí? Como é distribuída 
essa demanda? Qual o efeito das medidas punitivas ou protetivas 
e como elas estão impactando a percepção das pessoas sobre a vio-
lência? Quantas pessoas foram presas, até hoje, no Brasil e com 
que resultado? Elas deixaram de agredir suas parceiras? Torna-
ram-se menos violentas? A possibilidade de o acusado ser preso 
inibiu, em algum nível, a violência? 

 ISER  De fato, um balanço desse tipo ainda está por ser feito.
 BARBARA  Com relação às prisões resultantes da aplicação da Lei 
Maria da Penha, parece fundamental ouvir os homens que foram 
presos e suas mulheres, para saber que impacto isso teve na per-
cepção deles, na delas e nas interações cotidianas. Mas a lei não se 
resume a isso. um de seus méritos é que ela se tornou amplamente 
conhecida pela população de todo o país. A violência doméstica 
saiu do campo da chacota, da brincadeira privada, e entrou na ca-
tegoria dos problemas que merecem ser enfrentados com políticas 
públicas. Teve ainda o mérito de estimular a criação de novos es-
paços capazes de acolher uma demanda reprimida, abrindo um 
campo de possibilidades para as pessoas que estão sofrendo vio-
lência. Enfim, a lei tem certamente uma série de impactos.

Mas do ponto de vista da filosofia que a sustenta, eu acho 
que esses impactos podem ser positivos ou negativos. Em que me-
dida essa lei contribui para a construção de uma cultura da paz? 
Em que medida a ideia que sustenta a lei, de que a violência é sem-
pre contra a mulher, está ajudando a abrir caminho para uma for-
ma de comunicação menos violenta entre parceiros íntimos? Até 
que ponto as novas medidas estão reproduzindo e perpetuando 
dispositivos geradores de mais violência ou reforçando estruturas 
hierarquizantes e tutelares, em vez de apostar em modelos hori-
zontais que valorizam a capacidade e a autonomia dos indivíduos? 

 ISER  Pode falar um pouco mais sobre isso?
 BARBARA  um dos problemas que vejo, por exemplo, é o fato de o 
principal conceito que sustenta a lei – a ideia de “violência contra 
a mulher”, restringir a violência doméstica a sua dimensão cri-
minal. Nesse sentido, ela reforça a lógica da violência ao fixar seu 
foco no indivíduo, que passa a ser definido exclusivamente por 
seu ato, deixando de fora os contextos e as relações. Isso é um pro-
blema porque essa abordagem acaba tendo como horizonte o mero 
afastamento ou o encarceramento do ofensor. Esse caminho re-
força o abismo que as interações violentas já haviam inaugurado. 
Nesse sentido, ele contribui pouco para uma releitura da situação 
que permita transformar a perspectiva dos envolvidos e o olhar 
da nossa cultura acerca das relações interpessoais. Com o olhar 
voltado para o passado, aposta-se na apuração de culpas e na im-
posição de danos aos ofensores, no lugar de sua responsabilização 
e comprometimento com a reparação dos danos causados e com a 
construção de relações respeitosas – desde que os parceiros dese-
jem manter algum relacionamento. Isso sem falar no pressuposto, 
refutado pelas pesquisas disponíveis, de que a violência entre par-
ceiros íntimos vitima somente mulheres e de que toda violência 
entre parceiros íntimos expressa uma dominação de gênero. 

Vejo ainda outro problema na Lei Maria da Penha: ela ofe-
rece para vítimas e autores uma definição fechada sobre a violên-
cia que eles estão vivendo, sem deixar espaço para acolher suas 
próprias narrativas. Nesse sentido, ela produz um silenciamento, 
quando cria uma teoria geral que desconsidera a possibilidade de 
que cada um, tanto no papel de ofensor como no de ofendido, pos-
sa elaborar e ressignificar aquela experiência a partir dos seus 
próprios parâmetros. Em função disso, no lugar de fortalecer os 
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recursos de cada pessoa envolvida, os mecanismos de enfrenta-
mento produzem uma desautorização, uma deslegitimação de 
suas narrativas e referenciais. 

É o oposto, por exemplo, da lógica da mediação de conflitos. 
Embora não se possa resolver a violência em si mesma pelo méto-
do da mediação, essa prática pode ser muito inspiradora e revelar 
certas lógicas na abordagem atual da violência contra a mulher 
que reiteram a linguagem da violência no lugar de dissolvê-la. A 
mediação permite que as partes em conflito construam a solução 
para um problema definido por elas em seus próprios termos. Não 
se desqualificam nem se desautorizam suas narrativas. Pelo con-
trário: elas são valorizadas e acolhidas, na busca de uma compre-
ensão das reais necessidades de cada mediando. Acho, então, que, 
nesse sentido, a Lei Maria da Penha produz um desempoderamen-
to quando suprime os espaços de manifestação do desejo das mu-
lheres agredidas e, sobretudo, com a decisão recente do Supremo 
Tribunal Federal de transformá-las em meras testemunhas dos 
seus processos. Isso soa como uma violência simbólica, pois im-
pede a pessoa de se tornar sujeito dos seus procedimentos, da sua 
narrativa, de sua história. Produz-se uma infantilização da mu-
lher em nome da proteção de seus direitos. 

Centrada no autor e em seu crime, a Lei Maria da Penha ab-
dica de uma visão holística dos seres humanos, supondo indivíduos 
monolíticos, inteiramente identificados aos atos que praticaram ou 
sofreram. Não surpreende que tenha havido tanta insistência, por 
exemplo, em meio à militância feminista em utilizar o termo “agres-
sor” no lugar de outras alternativas, como “autor de violência”. 

Então, na minha percepção, é uma lei que não aposta na 
mudança, na capacidade dos seres humanos de se transforma-
rem e de transformarem seus conflitos, seu comportamento e sua 
comunicação, construindo saídas para seus problemas. Presume 
um indivíduo imutável, engessado em sua natureza e eternamen-
te igual a si mesmo. 

No caso da vítima, o olhar é um pouco diferente, embora ela 
também seja enquadrada em uma moldura rígida e fixista. A pre-
missa é a de rompimento da relação violenta – o que, aliás, nem 
sempre corresponde ao desejo das mulheres agredidas. Mas não 
é só o rompimento da relação entre a vítima e o ofensor que está 
pressuposto na lei quando se postula a criminalização de toda e 
qualquer situação em que haja agressão. Está presente, ainda, a 

ideia de uma distinção radical e absoluta entre o lugar de vítima e 
o de agressor e, consequentemente, uma abordagem que, também 
no plano simbólico, elimine qualquer hipótese dialógica, radicali-
zando a separação entre os dois universos. Ficam excluídos, assim, 
a possibilidade de escuta, entre vítimas e ofensores e o diálogo 
construtivo entre atores sociais envolvidos em situações de vio-
lência. Não estou me referindo aqui a um diálogo face a face entre 
a pessoa agredida e aquele que a agrediu, mas a outros mecanis-
mos sociais, que operem na esfera da comunicação, que é onde a 
violência se faz presente. outros recursos que permitam o resgate 
das narrativas e das demandas de cada indivíduo. 

A abordagem proposta hoje é predominantemente punitiva. 
Sem uma preocupação com a solução do problema, com o que vai 
acontecer, por exemplo, com a mulher que denuncia seu marido de-
pois que ele for preso ou julgado. Tudo se passa como se o objetivo 
fosse a punição em si mesma e não o desenvolvimento de mecanis-
mos capazes de promover a transformação das relações violentas. 

 ISER  um ponto que emerge da sua crítica é o foco, sobretudo, no 
aspecto criminal. Embora o texto da lei reforce essa construção 
polarizada do algoz e da vítima, na aplicação real da lei pelos 
operadores do Direito, essa lógica parece se inverter um pouco; a 
mulher, de alguma forma, aparece não apenas como vítima, mas 
como cúmplice, responsável ou corresponsável pela agressão, o 
que acaba por justificar a violência ocorrida. Como se pode fugir 
um pouco dessas duas dinâmicas? Quais caminhos você acha que 
podem ser interessantes?
 BARBARA  Esse é, de fato, um problema. Acredito que, primeiro, 
temos de discernir um pouco as diferentes situações de violência: 
algumas derivam, tipicamente, de uma relação de dominação, na 
qual há uma desigualdade de poder e uma pessoa sem condições de 
fazer face à violência da outra. Esse caso requer uma abordagem 
própria e, em muitos casos, quando há risco real, são neces sárias 
medidas de proteção, no limite, a retirada de circulação da pessoa 
que oferece perigo. São muitos os casos assim, mas, felizmente, são 
minoria. Quando vemos as pesquisas e a massa de casos que che-
ga às delegacias, nos deparamos com a existência de um mundo 
de agressões que são não apenas mais leves, no sentido de serem 
menos danosas física ou psicologicamente, mas que expressam ou-
tros contextos: são recíprocas, muitas vezes iniciadas por mulheres 
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e não são necessariamente fruto de desigualdades de poder. A ex-
periência humana é muito mais complexa e diversificada do que 
pretendem nossos modelos de entendimento. Embora pesquisas 
nacionais e internacionais revelem que as agressões perpetradas 
pelos parceiros contra suas mulheres sejam, tendencialmente, mais 
graves do que quando se dá o inverso, não há razão nem dados que 
nos permitam supor que cada agressão sofrida por uma mulher ex-
presse forçosamente uma relação de dominação de gênero. 

 ISER  Como poderíamos fazer?
 BARBARA  Acho que o primeiro passo seria termos instrumentos 
e sensibilidades voltadas para discernir, distinguir os contextos 
por meio da escuta. Como disse, penso que a generalização das 
teorias gerais sobre a violência contra a mulher (sua origem, suas 
definições e soluções) nos impede de escutar, de ouvir e incorpo-
rar as percepções e definições das pessoas que sofrem e praticam 
a violência. E desde o momento em que essas narrativas são blo-
queadas, bloqueiam-se também os espaços para a construção de 
soluções participativas e fortalecedoras.

 ISER  Como seriam esses espaços? Teriam o formato parecido com 
o das audiências de conciliação? o homem e a mulher sentariam 
pra conversar?
 BARBARA  Não, nada que se pareça com as lamentáveis audiências 
de conciliação. uma possibilidade seria, por exemplo, introduzir 
grupos reflexivos que envolvessem homens e mulheres – além 
dos que já existem hoje e que reúnem exclusivamente homens au-
tores ou mulheres vítimas. Poderiam ser feitos debates coletivos 
que envolvessem vítimas e agressores. Processos de escuta, não 
necessariamente ou somente face a face, mas que viabilizassem 
fluxos narrativos e o estabelecimento de pontes no plano da co-
municação. o que a Lei Maria da Penha faz é romper as pontes, é 
quebrar toda possibilidade de conexão entre o mundo das vítimas 
e o mundo dos autores. Eu não tenho, é claro, uma fórmula para 
isso, mas vejo que seria promissora uma mudança na maneira de 
escutar o que as pessoas têm a dizer. 

 ISER  Alguns críticos da lei sugerem que ela pode reforçar uma 
identidade ou imagem vitimizada das mulheres. Você concorda 
com isso?

 BARBARA  Intuitivamente, não sinto que o foco, hoje, esteja tan-
to na vitimização. Isso já foi mais forte. Vejo mais uma ênfase na 
criminalização do autor e na defesa de direitos. A ideia é que você 
tem de fazer valer os seus direitos: acessar a rede de prevenção e 
proteção e não tolerar a violência.

A lei introduz uma pequena brecha com a sugestão de que 
os homens autores de violência possam ser encaminhados a gru-
pos de reflexão, porém, de forma muita vaga e tímida. Tanto que 
o modo de funcionamento dos poucos grupos hoje existentes, liga-
dos aos juizados da violência doméstica, é ainda um grande pon-
to de interrogação. o coração da lei está voltado, principalmente, 
para a punição. 

 ISER  Como você vê esses serviços para homens, a partir das expe-
riências que acompanhou?
 BARBARA  No início dos anos 2000, acompanhei um pouco os gru-
pos reflexivos do Instituto Noos.3 Assisti aos encontros das mu-
lheres e aos dos homens, e acompanhei o trabalho da equipe de 
várias outras maneiras. Hoje, tenho mais perguntas que respostas 
porque ainda não temos um levantamento nacional sobre como 
funcionam os grupos criados na esteira da Lei Maria da Penha 
e, tampouco, uma regulamentação dos princípios, procedimentos, 
objetivos etc. o Ministério da Justiça está buscando criar normas 
técnicas para que os grupos em funcionamento no Judiciário te-
nham alguma padronização. Sem dúvida, antes que os grupos se 
disseminem pelo país, é essencial definir suas premissas, metodo-
logia de trabalho e os resultados esperados.

Por exemplo, o que se quer, exatamente, de um grupo refle-
xivo? Trata-se de conscientizar? De transmitir novos valores? De 
catequizar? Como resultado, espera-se que os homens incorporem 
outro discurso sobre seus comportamentos e sobre as mulheres? 
ou se pretende que as mudanças se processem no âmbito subje-
tivo? Se o grupo reflexivo tem um caráter pedagógico, quem vai 
definir os métodos, conteúdos e valores a serem ensinados? Com 
base em quais critérios? 

Existem ainda outros aspectos a serem considerados: se a 
violência conjugal for encarada apenas da perspectiva de um cri-
me cometido, o ofensor será recebido nos grupos reflexivos na con-
dição de criminoso. o objetivo será recuperar o criminoso? Se, por 
outro lado, a violência for percebida no contexto de uma relação 
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intersubjetiva, a abordagem será, provavelmente, centrada nos dis-
positivos do diálogo – em seu sentido profundo e não retórico. Se 
a violência for entendida como expressão da dominação de gênero, 
será, provavelmente, privilegiada uma abordagem mais conceitual, 
de cunho educativo. Enfim, de alguma forma, o serviço precisa ter 
essas e outras premissas explicitadas, pois se algumas se comple-
mentam e se superpõem, outras são claramente inconciliáveis. 

outra questão é como definir se os grupos estão ou não geran-
do efeitos positivos. Para isso, é preciso definir os indicadores que 
servirão à avaliação: a mudança do discurso? A ausência de novas 
agressões? Por quanto tempo e a partir de quais informações? É im-
portante definir também o que se entende por responsabilização. 

No âmbito da justiça restaurativa, por exemplo, a ideia de 
responsabilização remete a uma construção coletiva de mecanis-
mos de reparação de danos, já que a ofensa não é vista como ato iso-
lado de seu contexto. um dos objetivos é desenvolver as condições 
para que, no futuro, a ofensa não se repita. Não estou propondo 
fazer dos grupos reflexivos um espaço para práticas restaurativas. 
São espaços diferentes. Até porque essas práticas devem ser evita-
das caso favoreçam a reprodução de desigualdades – o que poderia 
ocorrer em muitos casos de violência conjugal. Porém, a lógica que 
inspira esse novo paradigma de justiça pode contribuir enorme-
mente para nos abrir novos horizontes e nos ajudar a refletir sobre 
outros modos de lidar com a violência entre parceiros íntimos. 

Perguntaria ainda: no modelo atual, em que medida o acu-
sado e a vítima participarão da construção de saídas para a situa-
ção? Em que medida eles serão protagonistas do processo de repa-
ração e não, simplesmente, depositários passivos das expectativas 
dos profissionais e magistrados? 

o que acontece na justiça tradicional? o juiz pronuncia uma 
sentença, definindo quem é culpado e quem é inocente. Quem será 
penalizado e beneficiado. Nesse cenário, tanto vítima como ofen-
sor permanecem na condição de objetos passivos frente a uma de-
cisão verticalizada, ditada por uma autoridade sem conexão com 
os fatos e as relações em questão. Não acredito que processos nos 
quais os envolvidos não tenham espaço para expressar suas pró-
prias definições do problema, suas necessidades e demandas, pos-
sam gerar qualquer tipo de responsabilização. Da forma como a 
violência doméstica está sendo pensada hoje, estamos caminhan-
do na direção oposta. 

 ISER  outra pergunta é sobre o caráter do encaminhamento des-
ses homens aos grupos. Existe todo um debate: os autores de vio-
lência devem ser encaminhados por suspensão condicional do 
processo? Por medida protetiva? Além disso, diante da perspecti-
va que você está apontando, faz sentido que o ofensor seja encami-
nhado puramente por fruto da decisão do juiz ou do defensor? o 
ideal seria, a partir do diálogo, que o homem considerasse neces-
sário ou interessante a sua participação em um serviço como esse?
 BARBARA  A participação voluntária significa que a pessoa já an-
dou meio caminho. Não dá para contar com esse movimento, feito 
por um grupo muito reduzido de homens. É preciso ter alguma al-
ternativa para aqueles que não veem a violência como um proble-
ma e pensam: “ Não fiz nada de mais, a mulher é minha, bato quan-
do quiser”. E também para os que reconhecem o problema, sofrem 
com ele, mas não vislumbram qualquer possibilidade de mudança. 

Quando acontece, a mudança decorre de um processo. E es-
ses processos não podem ser rápidos, apressados, para produzir 
resultados quantitativos. Não faz sentido amontoar 50 pessoas em 
uma sala, durante cinco sessões, e dar o assunto por encerrado. É 
um processo cuidadoso, sutil, pois as transformações subjetivas 
levam tempo, exigem uma vivência. E sem incidir no plano subje-
tivo, as mudanças são artificiais e insustentáveis. Então, acredito 
que o juiz poderia, sim, suspender o processo e encaminhar para 
os grupos os casos apropriados – que, evidentemente, não são to-
dos. Sem prejuízo de outros mecanismos de responsabilização. Po-
rém, parece que o entendimento do Supremo Federal na avaliação 
dessa questão foi no sentido contrário. 

É importante ter em mente que qualquer iniciativa, por me-
lhor que seja, terá sempre seus limites. No caso dos grupos de ho-
mens autores de violência, algumas pessoas vão se mobilizar, se 
transformar, ou, de alguma forma, se abrir para um diálogo, e 
outras não. Justamente por isso, é preciso haver outros recursos 
complementares. 

 ISER  Quais outras alternativas você acha que poderiam ser inte-
ressantes?
 BARBARA  Por exemplo, reforçar as penas de prestação de ser-
viço comunitário. Para certos casos, é interessante esse tipo de 
pena alternativa, muito menos problemática do que o encar-
ceramento. Parece que apostar na prisão como solução para 
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interações violentas é uma declaração de falência e de impotên-
cia. Nada de positivo pode sair daí, a não ser o susto para aqueles 
que nunca se imaginaram nessa situação. Mas não creio que as-
sustar pessoas contribua para torná-las menos violentas nos seus 
relacionamentos. 

 ISER  E eles saem muito revoltados.
 BARBARA  Posso imaginar. A pessoa chega como ofensor e sai 
como vítima, porque dificilmente você passa pela cadeia sem ter 
algum direito violado.

 ISER  Alguns se vitimizam a ponto de relativizar a agressão que 
cometeram. Vira completamente secundária a violência, a agres-
são, e o grande fato passa a ser o esculacho da Polícia ou ter ido 
para a cadeia, o que faz que eles passem a se perceber como a 
principal vítima da estória.
 BARBARA  Pois é, exatamente.

 ISER  Você acha que há risco de esses grupos, tal como funcionam 
hoje, transformarem-se em elementos de banalização da violência, 
como algumas medidas da Lei 9.099 foram acusadas no passado?
 BARBARA  Acho que existe esse risco, sim. Se forem tratados, por 
exemplo, como espaços de doutrinação, pode até parecer, inicial-
mente, que se está evitando a banalização, mas acho que pode ter 
efeito inverso justamente porque a tentativa de catequizar não 
comunica nada ao outro, uma vez que não reconhece o outro. É o 
antidiálogo. Penso que é importante haver um diálogo verdadeiro, 
pelo qual os homens possam ouvir e se fazer ouvir. uma relação 
de escuta respeitosa e verdadeira. Respeitar o outro e reconhecer 
suas especificidades, assim como suas necessidades, não significa, 
de jeito nenhum, aceitar seus atos ofensivos. Somos tão coloniza-
dos pelo espírito de vingança, pela ideia retributiva de que um 
dano só pode ser reparado quando se impõe outro dano ao ofensor, 
que tendemos a confundir as práticas baseadas no diálogo com 
impunidade ou desresponsabilização. 

Não quero idealizar as possibilidades dos grupos reflexivos. 
Percebo também vários riscos: de um lado, como disse antes, o ris-
co de eles se converterem em espaços de doutrinação ou em pro-
cessos de curto prazo para atender a demandas de produtividade. 
De outro, existe o risco de eles legitimarem as práticas violentas, 

reduzindo-se a uma troca de experiências. É tudo muito delicado. 
Não por acaso, os grupos reflexivos ainda estão claudicantes, por-
que a dificuldade de formar profissionais com compreensão, sen-
sibilidade e capacidade para atuar nesse campo é grande. Existem 
várias experiências isoladas, mas a adoção desse método em esca-
las como a política envolve muitos desafios se houver a preocupa-
ção em preservar a qualidade do trabalho. Com todas essas difi-
culdades, e mesmo com a ausência de avaliações consistentes das 
experiências realizadas até hoje, acredito que vale apostar nesse 
recurso como uma referência importante no repertório de alter-
nativas à abordagem meramente punitiva. 

 ISER  Quais você acha que deveriam ser os objetivos e o caráter 
do serviço? É reflexivo? o que quer dizer reflexivo? É responsa-
bilizante? o que seria responsabilizante? É educativo? o que se-
ria educativo?
 BARBARA  Acho que o grupo tem de ser reflexivo. A meu ver, o 
trabalho só vai fazer sentido se afetar a subjetividade. É difícil 
imaginar uma transformação que se dê de fora para dentro, por 
imposição externa. Ao avaliar um grupo, é fundamental levar em 
conta esse aspecto. uma avaliação que apenas quantifique os ca-
sos de não reincidência – ainda que essa seja uma variável impor-
tantíssima – não estará captando o essencial, esse descolamento, 
esse passo atrás, favorecido pela reflexão em grupo, que permi-
te ao sujeito se dissociar da violência. Deixar de experimentá-la 
como resposta única e natural na comunicação com a parceira. 

E claro que, junto com isso, é importante reforçar a percep-
ção de que, ao agredir alguém, você está violando seus direitos, 
está atuando no padrão de uma cultura que, em algum momen-
to, tornou aceitável o “direito de agredir”, de conceber a mulher 
como propriedade e de exercer o poder sobre ela, enfim, todo esse 
discurso machista, que continua ecoando, mesmo que cada vez 
com menos força. Pode-se imaginar que, em alguns casos, a vio-
lência reforce os laços de dominação e que, em outros, ela revele, 
ao contrário, a impotência de quem não consegue mais exercê-la.

 
 ISER  Nesse sentido, o que se entende como responsabilização?
 BARBARA  Penso que seria a pessoa participar ativamente do 
processo e contribuir para a solução do problema. Quer dizer, o 
ofensor deveria se tornar responsável pelo esforço de deixar de se 
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comunicar de forma violenta, e não só com relação à mulher que o 
denunciou. Mesmo estando já separado, ele seria responsável pela 
produção de uma mudança que impedisse aquela violência de se 
repetir. ou no caso de ele ter provocado um dano, seria responsá-
vel por reparar o dano causado. Acontece que desde que aposta-
mos todas as fichas na punição, estamos nos afastando mais e mais 
de um referencial de diálogo, responsabilidade e transformação.

 
 ISER  Percebemos, nas visitas que já realizamos aos grupos, que, 
ao mesmo tempo que muitos atendidos responsabilizam as par-
ceiras pela violência ocorrida, justificando total ou parcialmente 
seu ato violento, há também o reconhecimento de que foi um gesto 
errado. Acho que alguns já estão internamente conscientes: “Fiz 
errado”. É claro, a mulher, de algum modo, “provocou”, “pertur-
bou”, mas é um movimento duplo de culpar a mulher e entender 
que cometeu um erro...
 BARBARA  Talvez seja uma decorrência desse recorte binário que 
cristaliza os papéis de vítima e agressor.

 ISER  uma decorrência da própria lei?
 BARBARA  Mesmo quando é unilateral, a violência é, necessaria-
mente, relacional, intersubjetiva. Então, quando o foco recai intei-
ramente sobre o ato ou sobre o indivíduo que o praticou, perden-
do-se de vista o pano de fundo da relação, talvez se produza esse 
tipo de coisa. ou você está no lugar da vítima ou no lugar do agres-
sor. Como superar um problema que ocorre no plano da comuni-
cação, da relação interpessoal, se rejeitamos o recurso a qualquer 
forma de diálogo? 

 ISER  Você tem ideias sobre formas de monitorar o serviço, e de 
acompanhar os homens e as famílias? Percebemos que essa tam-
bém tem sido uma deficiência de diversos serviços, como se a pró-
pria interação entre os homens ali, apenas a ida dos homens, fosse 
suficiente como resposta. Mas não sabemos o que está acontecen-
do em casa. Chegam relatos de mulheres que continuam sendo 
ameaçadas, e isso parece não repercutir muito no serviço nem na 
própria trajetória do homem no serviço, e nem no Judiciário.
 BARBARA  É verdade, tenho ouvido sobre a dificuldade em acom-
panhar as mulheres dos homens que participam dos grupos, mas 
talvez tenha que se insistir nessa tentativa, manter contato, ir 

atrás, ter algum sistema de rastreamento – entre aspas –, para po-
der acompanhar essas mulheres no longo prazo. Esse é um ponto 
difícil porque sempre se diz que as pessoas mudam de endereço, 
não dão telefone, não querem participar. Essa seria uma forma, 
por exemplo, de participação. Criar um compromisso, desde o iní-
cio, de manter os contatos atualizados e poder dar um feedback 
durante um período muito mais extenso depois do fim do grupo. 
o ideal seria fazer um acompanhamento de, no mínimo, dois anos. 
Sei que o fato de a equipe ter encontros ocasionais com as mulhe-
res ameaça a confidencialidade necessária ao trabalho do grupo 
com os homens. Todo grupo depende um pouco da confiança que 
seus membros depositam nos facilitadores, mas acho que isso 
pode ser equacionado, tornando-se parte de um acordo estabele-
cido desde o início.

Algumas pessoas consideram arriscada esta ideia de a mu-
lher ser escutada no curso do atendimento ao parceiro, pois acre-
ditam que ela ficaria mais vulnerável. Tenho dúvidas; acho que 
o fato de a mulher ser ouvida significa que ela terá mais força e 
poder nesse período. Como no caso da suspensão do processo: se 
o acusado sabe que está sob a vigilância da lei, em vias de receber 
uma sentença futura, a tendência, parece-me, é ele se manter me-
nos violento. Claro que não interessa apenas suspender a violên-
cia por um período. Por isso é tão importante que o trabalho dos 
grupos permita uma transformação subjetiva. Mas, de qualquer 
forma, não há milagres e o processo de atendimento aos homens 
não pode ser descolado do atendimento à mulher.

 ISER  É a questão da perspectiva holística que você tinha apontado.
 BARBARA  É. Acredito que os dois, cada um da sua perspectiva, 
podem estar comprometidos com a solução do problema, princi-
palmente se é desejo da vítima manter a relação com seu parceiro. 

 ISER  Qual o risco de, ao querermos incorporar as mulheres nes-
se processo, submetê-las a uma segunda agressão, uma segunda 
culpabilização?
 BARBARA  Se estivermos aprisionados ao binarismo vítima/agres-
sor, existe o risco de confundir o fato de os dois participarem da 
relação e da sua transformação, com uma divisão de responsabi-
lidade pela violência sofrida. Porém, há muitos casos nos quais 
a mulher deseja manter a relação com seu parceiro, ou mesmo 
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quando eles se separam, muitos vínculos permanecem, manten-
do-se alguma forma de comunicação. É importante, então, resga-
tar e fortalecer os recursos de ambos para que eles possam estru-
turar essa comunicação em outras bases. Essa seria uma forma 
de empoderamento. Permitiria tirar um pouco o foco da culpa e 
redirecioná-lo para a busca de soluções construtivas. olhar para 
o futuro, ainda que sem esquecer que houve um dano no passado 
que precisa ser reparado, no limite do possível. Excluídos, eviden-
temente, os casos graves, nos quais é necessário um afastamento 
radical, pois se a pessoa se sente em risco, é prioritário protegê-la.

 
 ISER  Qual esfera você acha que poderia ser mais adequada para 
oferecer o serviço: o Judiciário, a equipe multidisciplinar dos jui-
zados, o Executivo, o terceiro setor? uma crítica comum é a de que 
quando a equipe multidisciplinar conduz o grupo, há um proble-
ma de confiança, já que a mesma equipe tem de produzir dados e 
provas para o juiz.
 BARBARA  Talvez nesse momento o melhor seja não limitar, mas 
deixar que várias iniciativas deslanchem, até para poder avaliar 
o que funcionou melhor. É compreensível que o Ministério da Jus-
tiça só queira financiar aquilo que for governamental, mas acho 
que quanto mais iniciativas, melhor, até porque a desproporção 
entre a oferta de serviço e a demanda é enorme. 

 ISER  Mas talvez no Judiciário os grupos fiquem mais colados à 
lógica jurídica.
 BARBARA  É verdade, existe esse risco. De alguma forma, tem ha-
vido esforços do Judiciário para incorporar outras lógicas como 
mediação de conflitos na própria estrutura dos tribunais. Mas 
pode ocorrer o contrário e essas novas medidas serem tragadas 
pelas engrenagens da justiça tradicional. 

 ISER  Porque estávamos falando de como a lógica jurídica pode 
limitar o próprio processo reflexivo...
 BARBARA  Se pensarmos a Justiça em sentido amplo, como um sis-
tema ‘multiportas’, talvez não seja um problema operar no âmbito 
dos tribunais, se o poder do juiz puder conviver com outras for-
mas mais horizontais de se resolver os problemas.

 ISER  Nesse sentido, tem salvação a Lei Maria da Penha? Porque 
ela reproduz essa lógica jurídica punitiva, ela não abre tanto 
espaço para essas outras formas de pensar a Justiça, como você 
apontou. E aí, nesse sentido, ela limita diversos tipos de iniciati-
vas, como os grupos reflexivos, no sentido de enquadrá-los em um 
mapa de entendimento próximo da linguagem da violência.
 BARBARA  obviamente, não é o caso de jogá-la fora, como se fez 
com a Lei 9.099, que continha dispositivos interessantes, ainda 
que estivessem sendo mal utilizados. Naquele espaço, as mulheres 
tinham, ao menos teoricamente, a possibilidade de se manifestar, 
de participar, em algum grau, do seu próprio processo. Esse pe-
queno espaço foi eliminado, ao invés de ser ampliado. Nesse sen-
tido, vejo um retrocesso. Mas, claro, havia problemas gravíssimos 
no tratamento que os Juizados Especiais davam aos casos de vio-
lência doméstica. 

 ISER  E como você vê a leitura, a percepção geral que se tem da Lei 
Maria da Penha?
 BARBARA  Poucas pessoas se arriscam a criticar essa lei. Ela é 
uma unanimidade, pois a ideia de proteger a mulher é muito va-
lorizada. os políticos acabam apoiando quase tudo que soe como 
favorável à mulher. Assim, não perdem muito tempo se preocu-
pando com o tema, evitam desafinar do conjunto e podem rapida-
mente voltar às suas disputas tradicionais. 

outro problema que vejo na Lei Maria da Penha é que ela 
não ajudou a fomentar um debate entre a população. Ao contrá-
rio, ela fechou o debate visto que suas premissas se consolidaram 
como verdades inquestionáveis. Ela não é discutida e a sociedade 
nunca se apropriou desse debate. A lei existe e ponto final. É até 
paradoxal que uma lei tão pouco discutida tenha se propagado 
com tanta facilidade e se tornado tão conhecida.

 ISER  Tenho uma última questão para a Barbara ex-gestora. Como 
expandir essa política com qualidade? Quais são os caminhos? 
Não basta transformar pilotos micros em grandes, o que é um de-
safio por si só, mas é preciso questionar essa lógica criminal, essa 
lógica da vítima e do autor. Quais caminhos você vê?
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 BARBARA  um caminho talvez seja justamente ampliar o debate: 
o que fazer com os homens que batem nas mulheres? Como lidar 
com as relações nas quais ocorrem agressões recíprocas? Como es-
timular a comunicação não violenta? Como enfrentar a violência 
sem provocar novas violências e desempoderamentos? 

É interessante, também, o esforço que o Ministério da Justi-
ça está procurando fazer, de sistematizar as normas para um ser-
viço de atenção aos autores de violência que se pretenda mais uni-
versal, como política pública.4 Esse é o grande desafio porque do 
modo como os poucos serviços existentes hoje estão funcionando, 
cada um operando de um jeito, a partir de premissas particulares 
e objetivos próprios, pode-se chegar a uma situação de difícil con-
trole. É preciso também haver apoio financeiro e político. Verbas 
para a criação dos serviços e respaldo dos governos para que as 
iniciativas não se pulverizem com o tempo. 
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 ISER  Pensando em sua história de vida com relação à violência do-
méstica, qual a motivação para trabalhar com grupos de homens?
 FERNANDO  Posso tratar desta questão em dois planos: o racional 
e o inconsciente. Pensando racionalmente, meu trabalho com ho-
mens teve início a partir da demanda do consultório. No início dos 
anos 1990, mais ou menos 80% dos meus clientes eram homens, 
um pouco diferente do perfil da maioria dos terapeutas, que aten-
diam muitas mulheres. E esses homens começaram a trazer algu-
mas questões: não sabiam como se relacionar com as mulheres, 
além dos casos mais complexos nos quais as mulheres os perse-
guiam. Escutei falas do tipo: “Se saio, encontro com uma mulher e 
a convido, direta ou indiretamente, para ir pra cama, ela já acha 
que sou mais um homem como todos, que apenas quero levá-la 
pra cama, e não estou interessado em nada mais sério. Se demoro 
um pouco para convidá-la para ir pra cama, ela acha que devo ser 
complicado”. Havia também um conflito com a divisão do traba-
lho doméstico: “Se divido o trabalho com minha mulher, a gente 
vai se tornando amigo, parente – como os homens dizem –, a rela-
ção sexual fica esporádica, e, muitas vezes, ocorre o desinteresse 
dela, que deixa de me admirar como homem”. 

Então, esse tipo de demanda partiu dos homens e eu, racio-
nalmente, disse: “Ah, então, está bom. Vamos trabalhar com ho-
mens”. É claro que já tinha uma escuta para as questões de gênero, 
porque antes de trabalhar com os homens, ainda estagiário, no 
fim dos anos 1970, trabalhei em várias comunidades do Rio de Ja-
neiro, e comecei a me deparar com a violência doméstica a partir 
da visão da mulher. Fiz vários grupos de mulheres até 1992, quan-
do comecei a fazer grupos com homens. Este é o lado consciente, 
que me levou a trabalhar com homens. 

Do ponto de vista inconsciente, creio que era uma questão 
pessoal: tenho uma história de violência... Tive um pai que era 
bastante violento com todos, por meio dos castigos físicos que nos 
impunha. Era, na verdade, violência, e ele entendia esta prática 
como educação. Do ponto de vista psicológico também: ele nunca 
agrediu minha mãe fisicamente, mas sei que ela sofreu vários ti-
pos de violência moral. Mas este conteúdo era inconsciente, que, 
aos poucos, à medida que fui realizando os grupos com os homens, 
primeiro, na área da Saúde Sexual e Reprodutiva e, depois, na área 
de violência doméstica, é que este lado inconsciente irrompeu.

Com relação às questões de gênero, avaliamos que havia mui-
tos trabalhos dirigidos às mulheres, o que nos inspirou a realizar os 
grupos com homens no consultório. Este trabalho migrou do con-
sultório e, em 1997, fui um dos facilitados/pesquisadores, em uma 
pesquisa da uFRJ [universidade Federal do Rio de Janeiro] e da Es-
cola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz.3 Neste projeto, realiza-
mos grupos com homens em várias comunidades, e aí a questão da 
violência emergiu: a violência geral, a violência urbana, a violência 
policial, a violência entre homens e a violência doméstica. 

Tive uma atuação muito forte de “convencimento” das coor-
denadoras desse projeto, porque elas queriam dirigir o trabalho 
exclusivamente para homens de comunidades. Enfrentamos uma 
discussão intensa na equipe. Como a maioria dos facilitadores/
pesquisadores nesta pesquisa-ação eram homens de classe média, 
eles também passaram a defender essa posição, e, assim, realiza-
mos o primeiro grupo de homens no Instituto Noos, em um mode-
lo parecido com a metodologia reflexiva que utilizamos hoje. Esta 
metodologia passou por muitas transformações. A partir desse 
grupo que se tornou a equipe do Instituto Noos para atender ho-
mens, muito se acrescentou do ponto de vista teórico e do ponto de 
vista técnico na metodologia que construímos. 

É importante também ressaltar este momento, pois se tem 
a ideia de que os grupos de homens surgiram com a Lei Maria da 
Penha, em 2006, mas, na verdade, os grupos de homens começa-
ram no Brasil, no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990. Inicial-
mente, éramos eu e o Gary Barker (que foi profissional importante 
para o trabalho desenvolvido no Rio de Janeiro); em São Paulo, ha-
via Luís Cuschnir no Instituto de Psiquiatria da uSP [universida-
de de São Paulo], e o Sócrates Nolasco, que tinha um trabalho diri-
gido à paternidade, o Pai 24 Horas. Todos estávamos trabalhando 
ao mesmo tempo e não tínhamos interlocução, a posteriori, toma-
mos conhecimento do trabalho que cada um estava realizando. As 
fundações e agências de fomento internacionais já estavam inte-
ressadas em apoiar o trabalho com homens no Brasil. Havia uma 
crítica, tanto na área de Saúde Sexual e Reprodutiva como na área 
de violência doméstica: era urgente realizar um trabalho com o 
parceiro masculino, pois a falta deste trabalho comprometeria a 
eficácia e resolução das questões entre parceiros íntimos.
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 ISER  Como foi a trajetória desses grupos até extrapolarem dessas 
iniciativas pontuais para projetos de maior abrangência, como o 
SerH, realizados em Juizados da Baixada Fluminense?
 FERNANDO  Em 1999, houve o primeiro financiamento público 
pelo Depen [Departamento Penitenciário Nacional], que hoje fi-
nancia os grupos no Brasil, por meio da Coordenação Nacional de 
Penas e Medidas Alternativas do Ministério da Justiça. Foi com o 
aval da secretária Nacional de Justiça, Elizabeth Sussekind, e da 
subsecretária estadual de Segurança da Mulher/RJ, Barbara Mu-
sumeci, que sugeriram ao Depen que apoiasse o projeto de grupos 
reflexivos. Antes, realizamos em Brasília, em 1999, o seminário 
Trabalhando com o Parceiro Masculino. Esse evento foi financiado 
pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então, o primeiro 
financiamento público dos grupos reflexivos para homens veio do 
órgão que hoje financia todos os grupos com autores de violência 
entre parceiros íntimos, por intermédio do Instituto Noos. Assim, 
firmamos uma parceria com os Juizados Especiais Criminais, na 
época da Lei 9.099/95. É importante frisar que não era uma polí-
tica, era um projeto. Esse trabalho teve de ser interrompido pelo 
Noos pelo mesmo motivo que o programa de Nova Iguaçu foi inter-
rompido no início deste ano: falta de apoio e interesse político dos 
gestores com relação à violência doméstica. 

Trabalhar com instituições públicas no Brasil é dificílimo 
porque, quando perdemos a força política, como na hora em que 
Elizabeth Sussekind saiu do Ministério da Justiça, perdemos o 
apoio financeiro para dar continuidade ao projeto. Estabelecemos 
uma parceria importante, no começo de 2000, com o Conselho Es-
tadual dos Direitos da Mulher (Cedim/RJ), na gestão de Lígia Dou-
tel de Andrade, presidente do Conselho, e de Barbara Musumeci, 
subsecretária estadual de Segurança da Mulher/RJ. Com o apoio 
político dessas gestoras, conseguimos organizar os grupos, estabe-
lecendo parcerias com os Jecrims [Juizados Especiais Criminais] 
do estado do Rio. Ao final do financiamento do Governo Federal, 
conseguimos apoio de instituições como a Fundação MacArthur, 
que financiava naquele momento vários projetos com homens no 
Brasil, sobretudo pesquisas. 

Com a Lei Maria da Penha, 11.340, em 2006, fomos à ministra 
Nilcea Freire4 para que o trabalho com homens fosse incluído no 
texto da lei. Apenas a Themis5, uma das organizações que formava 
o consórcio de oNGs que a elaborou, representada pela Carmen 

Campos6, defendia a inclusão do trabalho com homens. Após en-
trar no texto da lei, pedimos apoio político à ministra de Políticas 
para as Mulheres para a realização de um projeto-piloto, de acordo 
com a Lei 11.340, em Nova Iguaçu. Na época, a cidade era adminis-
trada pelo prefeito Lindberg Farias, que era receptivo ao trabalho. 
E, assim, conseguimos financiar, pela primeira vez, o SerH como 
parte de um projeto-piloto, de uma política nacional desenhada 
entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Depen, a Secre-
taria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e as 
oNGs que trabalhavam com homens e com autores de violência do-
méstica, além de organizações feministas da sociedade civil.

 ISER  Quando isso ocorreu?
 FERNANDO  De 2007 a 2010, após a aprovação da Lei Maria da Pe-
nha. Com a saída do prefeito Lindberg, ao final de dois anos do seu 
segundo mandato, avaliamos que não teríamos espaço político em 
Nova Iguaçu. Então, migramos com a equipe do SerH para o Iser,7 
para levarmos adiante o trabalho. Consideramos essa mudança 
um retrocesso, pois o trabalho deixava de ser realizado pelo Exe-
cutivo local e voltava a ter abrigo em uma organização da socie-
dade civil. Entretanto, posicionei-me favoravelmente a essa mu-
dança, pois avaliei que não havia, em Nova Iguaçu, um contexto 
político sensível para questões de gênero. E, de fato, o processo de 
licitação apresentou muitas dificuldades que confirmaram as mi-
nhas avaliações. Essas dificuldades obrigaram o Iser a recorrer à 
Procuradoria-geral do município de Nova Iguaçu, que considerou 
que o Instituto apresentava as melhores condições institucionais e 
técnicas para dar continuidade ao trabalho. Porém, esse processo 
demorou tanto que o cronograma de execução atrasou. Passados os 
dois anos de Lindberg e os dois anos da Sheila Gama, entrou o atual 
prefeito e o projeto, na sua segunda etapa, não chegou ao fim. o fi-
nanciamento acabou sendo cortado pelo Ministério da Justiça por 
atraso na execução, que se estendeu mais que o permitido em lei.

 ISER  Agora, gostaria que falasse especificamente sobre os gru-
pos. Em entrevista anterior, você citou a socióloga Heleieth Saffio-
ti8, que caracterizava a violência de gênero, independentemente 
do sexo físico do agressor, como masculina, mesmo sendo pratica-
da por mulheres. Adotando nos grupos a perspectiva da violência 
como relacional, é possível atribuir esse viés masculino?
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 FERNANDO  Faço uma crítica a essa afirmação. Nós utilizávamos 
um texto de Bárbara Musumeci, no qual ela trabalhava a violên-
cia de gênero como uma questão relacional. Ambas viraram refe-
rências e ficávamos dialogando com as duas. Adotamos a perspec-
tiva sistêmica, que considera a violência como relacional. Então, 
entendemos que a violência é socialmente construída e que os ho-
mens tiveram um papel destrutivo importante nesse processo vis-
to que coube a eles serem os perpetradores da violência. Também, 
gradualmente, deslocamos a violência do âmbito do patriarcado 
para o viriarcado, no qual os homens que têm poder pretendem 
dominar mulheres e homens que não têm poder ou que têm menos 
poder. o homem branco pretende, nesta concepção, dominar todas 
as etnias masculinas que não pertencem ao modelo branco, hete-
rossexual e anglo-saxão. 

Por fim, ainda temos de considerar a questão a partir de dois 
pontos de vista distintos: o psíquico e o psicológico. o primeiro re-
lacionado ao campo do simbólico e o segundo ligado ao campo dos 
sentimentos. Ambos se encontram implicados na construção das 
relações conjugais e familiares, por meio das quais aprendemos a 
linguagem da violência entre homens e entre mulheres e homens. 
Entretanto, quando se trata de relações, percebe-se que há dife-
renças não só relativas ao que os estudos clássicos de gênero con-
sideram como classe, etnia, gerações, mas, também, com relação à 
história pessoal e subjetiva de cada sujeito. Por isso, se a violência 
é relacional, quando a abordamos desse ponto de vista, começa-
mos a romper com a lógica que considera o homem como agressor 
e a mulher como vítima. Encontramos homens com diferentes his-
tórias de vida, seja porque tinham uma mãe dominante ou um pai 
extremamente violento, que assumem comportamentos, caracte-
rísticas, personalidade, formas de se relacionar, de se comunicar, 
de se descrever, com uma atitude, digamos, mais passiva, e podem 
encontrar uma parceira que inicia o processo de violência.

Quando trabalhamos dessa forma, deslocamos o foco do tra-
balho, ou seja, não temos de trabalhar com os homens ou com as 
mulheres, temos de trabalhar com a relação entre homens e mu-
lheres, promovendo o diálogo. Bárbara Musumeci cita em seu ar-
tigo, Conflitualidade Conjugal e o Paradigma da Violência Contra 
as Mulheres9, algumas pesquisas nas quais as mulheres declaram 
que praticam violência pelas mais variadas razões: seja por ciú-
me e controle do homem, seja por querer mais poder. Participei 

da pesquisa Onde estão os garotos?, coordenada por Gary Barker10 
e Irene Loewenstein11, e as mulheres entrevistadas que tinham 
maior poder aquisitivo que os homens diziam: “Eu ganho mais di-
nheiro, eu mando”, tornando o fator econômico fundamental para 
definir quem manda, em uma sociedade em que, apesar de estar 
em crise com a determinação econômica, esta ainda é dominante. 

 ISER  Sobre a nomenclatura de “agressores” ou “autores de violên-
cia”, quais as diferenças fundamentais entre elas?
 FERNANDO  Quando passamos a nomear os homens como autores 
de violência, e não como agressores, deslocamos a discussão do 
campo biopsicológico para o campo subjetivo e cultural, onde a 
violência é construída. Alguns autores insistem que a violência é 
inata e biológica. A Psicanálise, originalmente, afirma que a vio-
lência deriva das pulsões agressivas ou da pulsão de morte, como 
se fosse da natureza humana ser violento. Mas ao assumirmos 
uma perspectiva relacional, em última instância, utilizar o ter-
mo autor também não é satisfatório. Sendo, assim, mais oportuno 
utilizar “homens e mulheres em situação de violência doméstica” 
porque se trata de uma situação de violência, e não de homens au-
tores de violência e de mulheres vítimas de violência. Ainda que 
possamos identificar que, naquele casal, naquela relação íntima, 
tenha um que seja o que pratica violência e o outro que sofre a vio-
lência, quando trabalhamos com essas duas categorias, trabalha-
mos de forma estática e reducionista. Se avaliarmos como cons-
truíram esse padrão, independentemente de procurar algozes, 
culpados e vítimas, temos mais oportunidades de transformação, 
tanto nos padrões daquela relação como subjetivamente, porque 
cada um vai se perguntar em que contribui pra aquela situação de 
violência. Mesmo que a resposta possa ser: “Bom, eu não busquei 
ajuda, eu não denunciei, eu não pedi a prisão, eu não processei”; 
pode ser ajuda considerada humanitária, ajuda jurídica, ou a mais 
radical delas, que pode ser a policial e a prisão. 

As mulheres sofrem violência e acreditam que vão mudar 
o homem após o casamento ou após o nascimento dos filhos e, 
na verdade, não se posicionam e aceitam, seja por dependência 
emocional, econômica, vergonha social, medo ou a ineficiência 
de equipamentos da rede. Mas o mesmo pode acontecer com o 
homem, não é? Há processos de controle, de violência psicológica 
que culminam em ameaças e em violência física praticados pela 
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mulher. Trabalho com homens que têm poder político e econômi-
co, mas que não têm nenhum poder pessoal, e se submetem. É cla-
ro que a cultura é machista e viriarcal, e as mulheres, nesse sen-
tido, têm desvantagens. Tanto é assim que sofrem mais violência. 

Trabalhamos com uma perspectiva de mudança baseada em 
um projeto de civilização pelo fim da violência de qualquer gê-
nero. Não se trata de procurar culpados ou inocentes, pois, desta 
forma, corremos o risco de trocar os “agressores” pelas vítimas ou 
vice-versa. Considerando o Mito da Medusa12, podemos perguntar: 
pretendemos transformar a mulher em situação de violência em 
Medusa? ou desejamos que a mulher em situação de violência se 
liberte de sua própria Medusa? o casal, em determinado contexto, 
constrói e estabelece padrões que são geradores de violência e são 
esses padrões que precisam ser desconstruídos.

 ISER  Especificamente com relação aos grupos, como avalia a 
participação de voluntários e de homens que têm diferentes en-
caminhamentos, não só os encaminhados a partir da Lei Maria 
da Penha? 
 FERNANDO  Digamos que pratico desobediência civil com rela-
ção à SPM. A Lei Maria da Penha propõe que o Poder Executivo 
crie, nos âmbitos municipal, estadual e federal, os serviços de 
educação e responsabilização para homens e, além disso, esta-
belece que o Poder Judiciário poderá encaminhar os autores de 
violência para esses centros. Entretanto, a lei não define que um 
homem autor de violência que deseja interrompê-la não possa 
participar dos grupos reflexivos. Mesmo assim, a Secretaria Es-
pecial de Políticas para as Mulheres definiu, desde 2008, que nos 
grupos financiados pelo Governo e que fazem parte da política 
de interrupção e de prevenção da violência doméstica, não pode-
riam receber homens por demanda voluntária. Entendemos de 
outra forma se um homem procura o SerH assumindo “Eu pratico 
violência, eu agrido a minha mulher e quero parar”. No nosso 
modo de trabalhar, esta disponibilidade é suficiente pra receber 
esse homem no SerH. Deveríamos agradecê-los por apresentarem 
algum grau de consciência de que há algo errado com eles tanto 
do ponto de vista psicológico como do ponto de vista social. Por-
que negar a oportunidade de uma pessoa à mudança? Vai parar 
de praticar violência contra a parceira íntima e, se tiver filhos e 
outros familiares, estes também vão deixar de sofrer violência. 

Até porque a violência física praticada contra uma mulher diante 
dos filhos, no contexto familiar, significa que essas crianças es-
tão em situação de violência. 

Além disso, há outros benefícios. Esse homem exerce o papel 
de gerador de mudanças no grupo, já que chega se questionando e 
questionando a cultura viriarcal, machista, misógina, homofóbi-
ca, que pode favorecer a transformação de seus parceiros no gru-
po que foram encaminhados pelo sistema de justiça ou segurança. 
Essa interlocução se processa na direção de uma cultura pela não 
violência e de uma civilização mais humana.

 ISER  Para você, no que deve ser baseado o processo de reflexão/
responsabilização/reeducação? E como podemos medir a eficácia 
dos grupos?
 FERNANDO  Exatamente nisto, reflexão! o que isso significa? Em 
diálogos internos que esse sujeito tem consigo e os diálogos exter-
nos que estabelece com os outros. Na hora que um colega de grupo 
ou um facilitador levanta uma questão, faz circular uma determi-
nada pergunta, um texto ou qualquer outra informação a ser com-
partilhada em um processo grupal na direção da interrupção da 
violência, na transformação das masculinidades e das relações de 
gênero, estamos facilitando os processos reflexivos, responsabili-
zantes e educativos. Quando afirmamos que nossa metodologia se 
fundamenta na abordagem reflexiva e responsabilizante, muitos 
entendem que iremos “doutrinar” os homens para que assumam a 
culpa pelos seus atos violentos. 

Essa compreensão implica um processo de “conscientização” 
externo, de fora para dentro. Entendemos que a responsabiliza-
ção é um processo interno que pode ser compartilhado para que 
outros possam se questionar e se responsabilizar pelos atos de 
violência que praticaram. Do ponto de vista social, a responsabili-
zação deve ser do Poder Judiciário. o papel do SerH é possibilitar a 
responsabilização no sentido subjetivo, “de dentro para fora”. Co-
mumente, as pessoas dizem que devemos conscientizar os homens. 
A palavra conscientizar significa conhecer junto. Por isso, nosso 
papel, como facilitadores, equipe ou serviço, é conhecer junta-
mente com aqueles homens como se dá o processo de violência do-
méstica. Não nos restringimos ao ato violento, queremos entender 
os processos que levaram à ocorrência daquele ato, os processos 
durante o momento do ato e os processos após o ato. 
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Continuo sendo procurado por mulheres que sofreram vio-
lências gravíssimas, o que me permite conversar comigo mes-
mo e transformar a minha abordagem quando trabalho com os 
homens. Atendi uma mulher jovem que sofreu violência sexual 
praticada pelo tio e dois comparsas. Essa violência resultou em 
gravidez. Ela procurou atendimento jurídico gratuito para deci-
dir se iria denunciar ou não, pois temia afetar de forma negativa 
a vida de muitas pessoas da família, temia que os irmãos o ma-
tassem. Entretanto, esses serviços informaram que só poderiam 
atendê-la após a denúncia. o único serviço que aceitou atender 
essa mulher sem nada exigir, foi o Ciam13. Durante os meus aten-
dimentos, ela disse: “Só aqui posso falar realmente o que penso, 
porque nos outros lugares eu tenho medo que me obriguem a 
denunciar”. Quando nos vemos diante dessas situações, muitos 
pretendem definir o que as vítimas devem fazer. As instituições 
seguem determinados protocolos que são altamente violentos, 
praticando, desta forma, violência institucional. Assim, retrau-
matizam as vítimas.

 ISER  Poderia explicar a perspectiva da Somatopsicodinâmica 
como um subsídio para os grupos? Como podemos transformar 
essas teorias em recursos técnicos que vão atuar na responsabili-
zação e na reflexão dos homens?
 FERNANDO  Esse é um desafio de todas as teorias que fundamen-
tam as práticas no campo psicossocial. Pelo que estou falando até 
agora, acho que ficou muito claro como a teoria sistêmica está 
presente como fundamentação do nosso trabalho. A arte de faci-
litar processos grupais, nesse sentido, é transformar a concepção 
teórica em algum recurso técnico que possa provocar mudanças. 
Por exemplo, Ravazzola14 afirma que, em uma situação de violên-
cia, “sempre há um autor, uma vítima e uma testemunha”. Com 
base nessa premissa, perguntamos aos homens e às mulheres em 
situação de violência se já tinham sido autores, vítimas ou teste-
munhas de violência. E, para nossa surpresa, tanto homens como 
mulheres, sempre que utilizamos essa dinâmica, relataram situa-
ções nas quais eram vítimas, autores e testemunhas. Em algumas 
situações, podiam ocupar dois lugares, ou, em situações distintas, 
ocupar lugares distintos a esse respeito. Assim, transformamos a 
teoria em um recurso técnico que nos ajuda no processo grupal. 
Quando se afirma que uma pessoa, em algum momento, é vítima; 

no outro momento, é testemunha; e, no outro momento, é autora 
de violência, concluímos que seria adequado tratar as situações de 
violência de forma circular.

A Somatopsicodinâmica é uma abordagem sistêmica pra en-
tender a relação corpo e mente, ou seja, pretende explicar a di-
nâmica que acontece entre a mente e o corpo. A abordagem psi-
cossomática preconiza a somatização dos conflitos. Na concepção 
psicossomática, invertemos a hierarquia do corpo, do ponto de 
vista tradicional, sobre a mente. É a mente, é o psiquismo o do-
minante, a tal ponto que posso falar com o corpo, já que não falo 
verbalmente; ou seja, estou somatizando. 

A Somatopsicodinâmica teoriza que, dependendo do mo-
mento, o conflito pode aparecer como linguagem corporal, como 
sensação emocional ou como uma questão subjetiva. Assim, po-
demos trabalhar com a Semiologia, com sintomas e sinais fisio-
lógicos, neurofisiológicos, com a memória emocional biológica, e, 
dependendo do momento do conflito, trabalhamos com as repre-
sentações psíquicas, com a semântica, com o simbólico (sistema de 
crenças e valores). Considerando esses estágios dos conflitos, veri-
ficamos que não há uma predominância da mente sobre o corpo, 
ou do corpo sobre a mente. 

Dependendo do momento do conflito, o mesmo se apresenta 
como um sinal corporal, como questão que evoca sentimentos e/
ou representações. Na Somatopsicodinâmica, a mente e o corpo 
estão em interação complexa de interdependência e subordina-
ção mutável, de acordo com o momento que o sujeito vive, em 
seu organismo, o conflito. ou seja, nessa concepção, o sistema or-
ganismo é maior que a soma dos subsistemas mente e corpo, da 
mesma forma que a melodia de uma música é maior que a soma 
das suas notas.

Esta abordagem sistêmica da relação mente/corpo, como 
disciplina, foi criada pelo neuropsiquiatra Federico Navarro, em-
bora ele não a classificasse como sistêmica. Genovino Ferri, psi-
quiatra italiano, a partir da Somatopsicodinâmica, faz essa leitu-
ra sistêmica dos conflitos. É interessante porque muda a forma de 
entender o que consideramos doença: nessa concepção, não existe 
doença, tem conflitos. Quer dizer, em algum momento, podemos 
ter dor de estômago, mas a dor de estômago é um sistema de so-
brevivência que o organismo utiliza para enfrentar os conflitos, e 
não uma patologia. Nesse caso, a dor de estômago estaria falando: 
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“olha só, você está em conflito”. Escute sua dor de estômago, ou 
seja, converse com a dor de estômago, ela pode lhe ajudar. E como 
transformamos essa concepção em um recurso? Em uma situação 
de violência doméstica, um homem, por exemplo, quando conta 
a situação de violência, esteja ele sendo justo ou injusto com a 
parceira, normalmente, conta recheado de expressões corporais 
e sentimentos. Pode contar isso com medo. Podemos “ver esse 
medo”, se ele está sentindo frio, se o olho dele está com a pupila di-
latada, se ele sente mal-estar corporal. Também pode contar com 
angústia, tristeza, muita raiva, muito ódio, muita ira, e podemos 
pedir para ele contar o que está sentindo, e como.

Aos poucos, os homens começam a se perguntar: ‘onde es-
tou sentindo raiva? onde está a raiva? Ah, a minha raiva está 
aqui’; ou dizem: ‘Aí, vi que queria esmurrar; esse sentimento 
pode me levar a bater na minha mulher’. E com consciência críti-
ca, reflete: ‘Não, não posso. E o que vou fazer com essa raiva? Pre-
ciso sair andando quilômetros? Posso berrar longe!”. A pessoa vai 
conversando com o corpo, com as emoções, e começa a identificar 
os próprios recursos.

Fomos elaborando outros recursos, como abrir espaço no 
corpo para mudar a respiração e olhar para a mesma situação de 
outro jeito, sem ficar reativo. Entendendo em qual momento está o 
conflito, percebe-se como está funcionando o sistema nervoso au-
tônomo – o simpático e o parassimpático – e a ampliação da respira-
ção provoca um processo de parassimpaticotonia, de relaxamento.

 ISER  Para podermos elaborar uma forma mais profunda de ava-
liação do processo, quais instrumentos podemos elaborar e uti-
lizar para apreender se o grupo está funcionando, está fazendo 
bem para ‘o sistema inteiro’, digamos, para a família? ou mesmo 
quando os encontros chegam ao fim? 
 FERNANDO  Isso se dá a partir do reconhecimento sistemático, pe-
los homens, do processo de responsabilização nas situações de vio-
lência. Recontam a mesma história de outra forma e com outros 
conteúdos. Mudam a versão e, nessa mudança, responsabilizam-

-se. Quando realizamos observações, analisando o discurso com 
cortes no início, no meio, e no final do processo grupal, verifica-
mos se o discurso mudou. Nesse sentido, a Somatopsicodinâmica 
também é interessante para avaliarmos o desenvolvimento da 
consciência senso-corporal. 

Quando perguntamos: “o que você está sentindo agora con-
tando esta história?”, a resposta pode ser: “Eu estou me sentindo 
mais leve”, “onde você está sentindo a leveza?”, “Ah, retirei um 
peso, das minhas costas, do meu peito, parece que está maior”, 
percebe? “Fico falando, relaxa, penso na minha mulher – ou mi-
nha ex-mulher, minha ex-companheira –, e eu não a vejo mais da-
quele jeito”. Percebemos mudanças no discurso, mas também nas 
sensações físicas e nos sentimentos desse homem. Creio que a ob-
servação e análise dos discursos e da consciência senso-corporal 
no processo grupal podem ser um excelente instrumento de ava-
liação. Além disso, temos de ouvir antes, durante e após o proces-
so grupal como as mulheres e outros familiares estão percebendo 
aqueles homens que participam dos grupos reflexivos. Assim, po-
demos comparar as várias versões em momentos distintos.

 ISER  A respeito de os grupos estarem se transformando em políti-
ca pública, realizados por equipes multidisciplinares em Juizados 
e Varas Especializadas, as normas técnicas para a padronização 
dos grupos, indicadas pelo Tribunal de Justiça (RJ), possuem meto-
dologia um tanto diferente da original do SerH, com a realização 
de encontros mais curtos e em menor número15. Quais as perdas e 
ganhos desse processo de mudança?
 FERNANDO  Avalio que a transformação dos Grupos Reflexivos 
em políticas públicas é um grande ganho e um desafio preocu-
pante. Viajo muito para implantar os Serviços de Educação e Res-
ponsabilização para Homens e vou dar um exemplo radical de 
quando fomos capacitar a equipe no Acre. Nesse estado, a rede de 
proteção às mulheres funcionava: os grupos feministas, os Con-
selhos, os Centros de Referência, a equipe que atendia os homens, 
o Ministério Público, a Defensoria, a Delegacia, a Polícia Militar. 
Mas o atendimento aos homens não acontecia. onde estava o pro-
blema? No Judiciário, porque o Judiciário, que não participou da 
capacitação, chamava os homens, passava um “sabão”, e denomi-
nava essa prática de grupo reflexivo. Dizia para os homens que 
se não parassem de bater, seriam presos. Felizmente, trocaram o 
magistrado e o trabalho passou a funcionar com 20 encontros.

Hoje, propomos que os grupos deveriam ter, no mínimo, 24 
encontros de processo grupal, reflexivo, além do grupo focal de 
avaliação e das três entrevistas iniciais. Sabemos que é a média 
internacional. Estabelecemos 24 encontros quando percebemos 
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que no 10º, 12º encontro, o grupo começava a operar como um co-
letivo. Assim, a primeira etapa do grupo, até o 12° encontro, é um 
processo de educação para a reflexão, para a responsabilização e 
para o processo de consciência senso-corporal. A partir do 10°, 11°, 
12°, começa o processo grupal de transformação, e que, ao final, 
no 20°, 22°, 24°, o processo se consolida. 

o Iser fez uma pesquisa dos serviços que atuam com os 
homens16. Verificou que aqui no Rio, em determinados locais de 
atendimento aos homens, consideravam que alguns deles haviam 
praticado uma “violência leve” e, assim, participavam apenas de 
um encontro grupal, uma palestra. Não acredito que a influência 
de 6 mil anos de viriarcado, de cultura machista, violenta, auto-
ritária, possa ser transformada em duas horas, em duas horas e 
meia, ou uma hora e meia. Infelizmente, não desenvolvemos ne-
nhuma metodologia, no campo subjetivo, para violência domésti-
ca ou para transtornos emocionais ou mentais, que dê resultado 
em um encontro. Essas práticas colocam em risco a proposta de 
Grupo Reflexivo. 

Por quê? Se modificamos a metodologia de Grupo Reflexi-
vo de Gênero para um encontro, meia dúzia de encontros, oito 
encontros, podemos começar a ter alta taxa de reincidência e che-
gar à conclusão de que o grupo reflexivo não funciona. Não são 
os grupos reflexivos que não funcionam, e sim essa sistemática 
operacional que está em uso. Não estou dizendo que os outros 
profissionais têm de ter a nossa visão sistêmica, construtivista, 
construcionista, muito menos Somatopsicodinâmica. Estamos 
afirmando que os processos reflexivos, para promoverem movi-
mentos e transformações nas relações íntimas, necessitam de tem-
po para conversações. 

Nossa metodologia já foi classificada como um instrumento 
sofisticado. Não acho que seja, ao contrário, é muito simples, por-
que é uma metodologia que propõe conversas, diálogos, pergun-
tas, questionamentos de si e do outro. Por exemplo, quando um 
dos participantes conta uma história, procuramos saber o que os 
outros escutaram. Pedimos aos demais que recontem aquela his-
tória e que, novamente, o primeiro volte a contar a história. Então, 
não acho que seja sofisticado, que seja muito difícil facilitar diá-
logos, perguntas. Só se perdemos a humanidade a tal ponto que 
desaprendemos a conversar e a olharmos uns para os outros para 
saber se estou triste, feliz, irritado, com raiva. Instrumentalizar 

os processos reflexivos é muito difícil? ou usamos desculpa por-
que 24 encontros pressupõem investimentos? Custa caro! Temos 
um país que joga dinheiro fora. Está na hora de investir na huma-
nização da Humanidade. o nosso maior investimento deveria ser 
no humano, seja na qualificação dos profissionais, seja no resgate 
da humanidade das pessoas que recebem o serviço, caso contrário 
estou dando uma desculpa com a crítica “metodologia sofisticada”. 

 ISER  E agora, para encerrar, quais foram as maiores dificuldades 
do trabalho já executado e quais os principais desafios daqui para 
frente, mesmo nessa implementação de política, que é o caminho 
que vem se delineando?
 FERNANDO  As maiores dificuldades são os grandes desafios. Após 
14 anos de Grupo Reflexivo, diria que a maior dificuldade, fazen-
do coro com a sociedade brasileira, são os políticos porque não 
têm interesse em dar continuidade às políticas sociais de gênero. 
Essa é uma política de assistência social, em última instância, às 
mulheres em situação de violência. A política neste país funciona 
por acordos fisiológicos e não têm continuidade. 

Em Nova Iguaçu, chegamos a ter um lugar razoável para 
atender, mas, com a mudança do secretário Luis Eduardo Soares17, 
perdemos o local de atendimento. Então, atendíamos em qualquer 
lugar. Era uma punição, tanto para quem praticou a violência 
como para as mulheres que eram vítimas. o primeiro problema 
que enfrentamos foi a falta de vontade política e a descontinuida-
de do trabalho. Não posso provar, mas um dos motivos do projeto 
ter atrasado, em Nova Iguaçu, foi porque havia interesses políticos 
da Prefeitura, porque queriam que contratássemos para a equi-
pe indicados políticos. Nós nos recusamos e, consequentemente o 
cronograma para a licitação atrasou. Esse é um processo micro, 
que pode contribuir para explicar as manifestações de junho de 
2013, é só um exemplo. Enfim, este é o nosso principal desafio: sa-
ber como executar uma política pública em um Estado Fisiológico. 

Também temos um desafio conceitual: como deslocar ho-
mens e mulheres do paradigma que os fixa no lugar de agresso-
res e vitimas para o locus da relação. Considero isso muito difícil! 
Vamos dialogar com os movimentos de mulheres para libertar os 
homens e as mulheres do labirinto homens agressores versus mu-
lheres vítimas. Entretanto, esse desafio nos parece menos proble-
mático que a questão fisiológica na política.
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Há outra questão também de natureza política com o Poder 
Judiciário. A lei prevê que o homem pode ser atendido por equipa-
mentos do Judiciário ou pelos serviços do Poder Executivo. Temos 
mais serviços funcionando no âmbito do Judiciário. Entretanto, a 
violência doméstica é uma questão relativamente desconhecida 
para a maioria dos juízes. É claro que há juízes que procuraram 
conhecer a violência de gênero e realizaram excelentes trabalhos, 
como Marcelo Anátocles18, o primeiro juiz a encaminhar homens 
para grupos reflexivos no Brasil, e a juíza Adriana Mello19. 

Temos outro desafio: a capacitação. A carga horária ideal 
para a formação dos facilitadores deveria ser de 110 horas e, em 
negociação com o Ministério da Justiça, chegamos a 60 horas. 
Como do ponto de vista econômico seria impossível, diminuímos 
a carga horária para 50 horas. Até agora, o máximo de horas que 
demos de capacitação sobre nossa metodologia foram 35 horas. 
Em alguns estados, palestrei por três horas, e os gestores avalia-
ram que a equipe estava capacitada pra utilizar essa metodologia. 
Acredito que seja uma questão grave e um desafio enorme os ges-
tores entenderem a importância da qualificação.

 ISER  Persistem os problemas, então?
 FERNANDO  Sim! Considero que conquistamos muito território 
com a Lei Maria da Penha, porque hoje temos uma política de en-
frentamento à violência doméstica. Estivemos em vários estados 
para capacitar as equipes dos Serviços de Educação e Responsabili-
zação, no Rio Grande do Sul, Paraná, em Santa Catarina, São Paulo 
(capital), algumas cidades da Grande São Paulo e interior, no Espí-
rito Santo, no Rio de Janeiro, em Niterói, São Gonçalo, na Baixada e 
no Norte Fluminense, na Região Serrana, no Pará, Distrito Federal, 
Amazonas, Recife, em Natal etc. Percebemos que o interesse das 
equipes de atendimento é muito maior que o interesse dos gestores 
dos Executivos estaduais e municipais e do Poder Judiciário.

 ISER  Agradecemos pela entrevista. Você quer fazer algum adendo?
 FERNANDO  Quero fazer uma pergunta para o Alan, que está aqui co-
nosco: você conhece a fundo a visão sistêmica, quer acrescentar algo?
 ALAN  Você cobriu tudo, não é? Temos de entender o lugar que 
ocupamos. Como trabalhamos com homens e mulheres, é pre-
ciso que a gente tenha uma compreensão daquela situação que 
não pode ser a mesma, por exemplo, que a de um estatístico.  

o estatístico vai fazer um levantamento de quais são os tipos de 
violência que mais aparecem, quem são aqueles que mais exer-
cem aquele tipo de violência, quem são as vítimas daquele tipo de 
violência. Provavelmente, o estatístico, vai chegar à conclusão de 
que as mulheres são as maiores vítimas fatais da violência. Pode-
ríamos, a partir desse conjunto de informações, chegar à conclu-
são do que precisamos fazer. 

Entretanto, quanto mais nos aproximamos das situações 
singulares de violência doméstica, começamos a perceber que 
as fronteiras entre a vítima e o agressor ficam muito difusas, é 
necessário se apropriar de outras formas de compreensão desse 
fenômeno pra poder lidar com ele. Não adianta chegar para um 
homem, em uma situação de violência, e apontar o dedo porque 
ele sempre vai achar uma maneira de se justificar, não é? Porque 
quando a gente faz aquela dinâmica, por exemplo, da testemunha, 
da vítima e do agressor, é interessante porque nunca ninguém se 
coloca em uma posição de agressor puro. o homem acredita que 
ficou nesse lugar porque ele estava se defendendo de alguma coi-
sa. É normal do ser humano não se colocar no lugar de agres-
sor. A gente está lá para interromper a violência, então, com esse 
propósito, temos de ter a nossa visão, que não vai ser a mesma 
de uma feminista, entendeu? Se você faz um trabalho com uma 
pessoa para interromper a violência que se instaurou na vida 
dela, não adianta vir com uma visão de um estatístico. Temos de 
trabalhar com uma visão clínica, que é algo completamente dife-
rente. É muito importante fazermos essa distinção. 

 FERNANDO  E você Milena, o que acha? 
 MILENA  De tudo, a última coisa que o Alan falou foi a primeira 
que me chamou a atenção porque sou feminista e trabalhei como 
facilitadora de grupos por um ano, pelo SerH/Baixada. o tempo 
inteiro, ficava avaliando e prestando atenção na minha conduta 
no grupo porque era a única mulher. Minha dupla era composta 
por outro homem, uma dupla mista, e sofri muito, no início, pois 
sentia toda a raiva deles contra mim por ser mulher. Até começar 
a virar e entender o que estava acontecendo, demorou uns três ou 
quatro meses de grupo.

Mas agora me vendo neste papel, de ser a única mulher nos 
grupos, ainda é uma dificuldade porque quando eu saía, meu co-
lega escutava outras coisas completamente diferentes do que eu 
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tinha ouvido; até o linguajar mudava. Entretanto, em outras vezes, 
eu os incitava a falar e, quando ouvia algo que me chamava a aten-
ção em seus discursos, eu pontuava aquilo e perguntava o que os 
outros homens pensavam a respeito. 
 ALAN  Mas acho importante ter a mulher na dupla de facilitação 
porque, muitas vezes, como nós somos homens, muita coisa que é 
importante de ser pontuada passa batida.
 FERNANDO  Exatamente. A gente pode sofrer de cegueira e surdez 
para algumas questões de gênero pelos nossos condicionamentos 
socioculturais.
 MILENA  Pelo fato de vocês não “sentirem na pele” o que as mu-
lheres sentem, justamente pelo fato de serem mulheres vítimas de 
violência de gênero.
 FERNANDO  Por isso, felizmente, estou trabalhando com mulhe-
res. Comecei a receber muitas pacientes que falam assim: “Eu pre-
ciso entender os homens. Eu não entendo os homens. Então, fala-
ram que você é especialista em homem, por isso vim aqui fazer 
terapia para entender os homens”. ou mulheres vítimas de vio-
lência, casos de estupro. Também atendi uma mulher que matou 
o marido. Assim, senti que estava naquele lugar para entender as 
razões de ela ter matado. Entendi que ela matou em legítima defe-
sa e fui ao júri testemunhar a seu favor. o que foi transformador 
para minha vida. 
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