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RESUMO 

 

A Violência Conjugal é caracterizada por agressões físicas e psicológicas que aconteciam na 

privacidade do lar, sendo considerada de domínio privativo e íntimo do casal. Tendo em vista 

a crescente demanda na cidade de Manaus, foi implantado redes compostas por instituições 

governamentais e ONG´s, iniciando o trabalho inicial de intervenção junto aos homens 

agressores e suas parceiras, por meio da UFAM e Departamento Estadual de Direitos 

Humanos da SEJUS para a implantação do “Serviço de Responsabilização e Educação do 

Agressor – SARE”. O objetivo desse trabalho foi analisar as metodologias de intervenções 

utilizadas nesse projeto e fazer um comparativo com as produções científicas da área. Com o 

intuito de analisar a efetividade das metodologias interventivas utilizadas no programa de 

Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor – SARE, a pesquisa foi do tipo 

Documental, com enfoque qualitativo, uma vez que a pesquisa documental favoreceu a 

observação do processo de maturação de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. O enfoque qualitativo, caracterizou-se 

por utilizar práticas interpretativas, o qual investigou sentidos atribuídos pelos sujeitos aos 

fenômenos e ao conjunto de relações em que eles se inserem. Com isto, realizou-se o 

levantamento de seis metodologias utilizadas para o manejo das demandas dos homens 

autores de violência conjugal e a partir desta, foi relacionado com as metodologias utilizadas 

no projeto com as onze produções científicas encontradas que tiveram como foco a 

intervenção de Educação e Atenção Psicossocial a homens autores de violência conjugal. As 

fontes foram os relatórios do projeto elaborado pelo Curso de Psicologia e o relatório de 

observação do Serviço Social vinculada ao projeto de extensão Educação e atenção 

psicossocial a homens autores de violência conjugal – em apoio à Secretaria de Justiça do 

Amazonas. Para relacionar as metodologias de intervenção de Homens autores de violência 

será utilizada produções científicas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo que esta foi 

analisada por meio da Análise interpretativa. Com o levantamento, compreendeu-se que a 

metodologia desenvolvida pelo Projeto interventivo pode ser considerada como uma prática 

inovadora na região norte e social mediadora das relações socioculturais, onde utiliza a 

linguagem como principal instrumento de diálogo e da responsabilização dos homens autores 

de violência de suas ações, portanto, a eficácia destes métodos por meio de abordagens 

favoreceram o desenvolvimento do discurso e responsabilização, bem como a potencializar o 

instrumento da linguagem no homem autor de violência.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 
A Violência Conjugal é caracterizada por agressões físicas e psicológicas que aconteciam na 

privacidade do lar, sendo considerada de domínio privativo e íntimo do casal. Todavia, a 

partir dos anos 80, a violência entre cônjuges é assumida como uma questão social 

(LAMOGLIA; MINAYO, 2009). 

 O perfil do agressor revela a conjunção de um histórico de reações inadequadas ao 

estresse, abuso prévio ou incapacidade psicológica de se relacionar (CORTEZ et al., 2005). 

Segundo Lamoglia e Minayo (2009), geralmente os homens reconhecem apenas os excessos 

em sua agressividade e não avaliam sua agressão como um ato corretivo. Porém, costumam 

dizer que avisam a mulher sobre o desagrado de suas atitudes e, não sendo obedecidos, batem, 

atribuindo à mulher a responsabilidade pelo seu descontrole. Tais perfis caracterizam a 

mulher como vítima e o homem como agressor, dado que exige maior reflexão. (FALCKE; 

OLIVEIRA; ROSA; BENTANCUR, 2009). 

 Tendo em vista a crescente demanda na cidade de Manaus, foi implantado redes 

compostas por instituições governamentais e ONG´s, no qual surgiu o trabalho inicial de 

intervenção junto aos homens agressores e suas parceiras. O serviço foi realizado com um 

grupo de Homens autores de violência conjugal envolvidos em processos judiciários e 

participantes do Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor - SARE realizado pela 

Secretaria de Estado Justiça, Direitos Humanos do Amazonas – SEJUS / Departamento 

Estadual de Direitos Humanos – DEDH em parceria com a Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM. 

A UFAM através do apoio técnico na área de psicologia social tornou-se parceira do 

Departamento Estadual de Direitos Humanos da SEJUS para a implantação do “Serviço de 

Responsabilização e Educação do Agressor - SARE”, elaborado para o cumprimento das 

prerrogativas da Lei 11.340 sobre violência de gênero, que prevê a criação de programas de 

atendimentos a homens ou mulheres lésbicas autores de violência conjugal contra a mulher. 

 Para a implantação desse serviço a Faculdade de Psicologia da UFAM, por meio da 

Professora Kátia Lenz elaborou o projeto “Educação e atenção psicossocial a homens autores 

de violência conjugal – em apoio à Secretaria de Justiça do Amazonas”, sendo este projeto 
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pioneiro no Estado, visando proporcionar mudanças, na compreensão dos determinantes de 

suas condutas e nos modos de lidar com os outros e consigo mesmos, de forma a serem 

capazes de promover diálogos pautados no reconhecimento e cuidado dos direitos e desejos 

de cada pessoa. 

A metodologia para intervenção frente aos homens autores de violência foi sendo 

construída durante o processo de intervenção com base no discurso, nos sentidos construídos 

e nas relações estabelecidas no grupo. 

Nessa acepção surgiu o seguinte problema de pesquisa: As metodologias utilizadas 

proporcionaram mudanças, pelos autores de violência, na compreensão dos determinantes 

sociais, culturais e psicológicos de suas condutas e nos modos de lidar com os outros e 

consigo mesmos, de forma a serem capazes de promover diálogos pautados no 

reconhecimento e cuidado dos direitos e desejos de cada pessoa? e questões norteadoras 

como: Quais as metodologias utilizadas no projeto de intervenção? As metodologias 

utilizadas no projeto possibilitaram o manejo das demandas dos homens autores de violência 

conjugal? qual a relação das metodologias utilizadas no projeto com as produções científicas 

que tenham como foco a intervenção de Educação e Atenção Psicossocial à homens autores 

de violência conjugal?. 

 A relevância desse projeto está pautada em verificar a eficácia das metodologias 

utilizadas durante as intervenções e, com isso contribuir para estudos voltados a investigar se 

esses tipos de metodologias interventivas contribuem para a promoção e prevenção da 

violência conjugal. 

 O objetivo geral deste projeto é identificar se as metodologias utilizadas 

proporcionaram mudanças, na compreensão dos determinantes de suas condutas e nos modos 

de lidar com os outros e consigo mesmos, de forma a serem capazes de promover diálogos 

pautados no reconhecimento e cuidado dos direitos e desejos de cada pessoa. E como 

objetivos específicos elencar as metodologias utilizadas para o manejo das demandas dos 

homens autores de violência conjugal, relacionar as metodologias utilizadas no projeto com as 

produções científicas que tenham como foco a intervenção de Educação e Atenção 

Psicossocial a homens autores de violência conjugal e identificar se as metodologias 

utilizadas no projeto possibilitaram o manejo das demandas dos homens autores de violência 

conjugal. 
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1.1 Delineamento da Pesquisa  

 

 

A pesquisa foi realizada através da análise Documental, com enfoque qualitativo. A 

pesquisa Documental favoreceu a observação do processo de maturação ou de evolução de 

indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre 

outros (CELLARD, 2008). O enfoque qualitativo, caracterizou-se por utilizar práticas 

interpretativas, o qual investiga sentidos atribuídos pelos sujeitos aos fenômenos e ao 

conjunto de relações em que eles se inserem (DENZIN; LINCON, 2000; DESLANDES; 

GOMES, 2004). 

 As fontes foram os relatórios do projeto elaborado pelo Curso de Psicologia e o 

relatório de observação do Serviço Social vinculada ao projeto de extensão Educação e 

atenção psicossocial a homens autores de violência conjugal – em apoio à Secretaria de 

Justiça do Amazonas. Para relacionar as metodologias de intervenção de homens autores de 

violência será utilizada produções científicas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Violência Conjugal e Relações de Gênero: um pressuposto sócio- histórico. 

 

De acordo com Nascimento (2001), uma configuração de gênero é incorporada à 

resposta no atual contexto da sociedade ocidental, o qual tem origens em decorrência da 

legitimação e manutenção do patriarcado, garantindo a posição dominante dos homens e a 

subordinação das mulheres. Hipoteticamente, esse modelo considera que os atributos 

considerados masculinos se caracterizam pela virilidade, ser dominante, provedor e, de 

preferência e branca. 

Nessa acepção, a sociedade ocidental, a partir dos pressupostos históricos é marcada 

por um modelo de organização social de cunho patriarcal. Esta organização é caracterizada 

através do poder masculino, ou seja, sociedades dominadas por homens e estruturadas por 

meio da hierarquia e que muitas vezes geram violência de homens sobre mulheres, 

constituindo assim, um ambiente que tem como principal função, a manutenção das relações 

de poder da população masculina (NASCIMENTO, 2001). 

Partindo da construção histórica do homem, Paiva (1999), ao abordar sobre gênero, 

considera que homens e mulheres internalizam, desde muito cedo, o seu papel social. Isso se 

dá pela imposição de estereótipos culturais como a força, a agressividade e em contraponto é 
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exigido das mulheres a suavidade e a obediência, que expressam de maneira generalizada 

imagens atribuídas ao homem e à mulher, de tal modo que é exigida, reproduzida e 

naturalizada como próprios tanto para o sexo feminino quanto para o masculino.  

De acordo com Luria (1987) é preciso sair dos limites do organismo para explicar as 

formas mais complexas da vida consciente do ser humano. Para ele, o objeto da psicologia é o 

reflexo do mundo externo no mundo interno, ou seja, a interação do ser humano com a 

realidade. Com isto, a atividade humana se caracteriza pelo trabalho social mediante a divisão 

das funções e que origina novas formas de comportamento independente dos motivos 

biológicos. Os motivos sociais do comportamento surgem devido à atividade social, o 

trabalho social e a divisão do trabalho. 

O ser humano é constituído por contextos sócio-históricos, os quais delinearam o seu 

próprio modo de ser, assim, foram criados dentro de uma configuração de masculinidade, o 

qual o poder prevalece para a diferenciação de papeis e funções sociais. 

De acordo com a pesquisa desenvolvida no Brasil por Venturi (2001) estima-se que 

2,1 milhões de mulheres já sofreram com espancamentos graves, havendo, uma média de 175 

mil mulheres agredidas por mês ou quatro por minuto no país, assim, torna-se crescente o 

fenômeno da violência conjugal. 

Portanto, qualquer ato de acordo com Meneghel (2003) que resulta ou possa resultar 

em dano ou sofrimento psíquico, físico ou sexual à mulher, incluindo também ameaças de tais 

atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade em público ou na vida privada, assim como 

castigos, maus tratos, pornografia, agressão sexual e incesto é considerado como violência 

conjugal. 

A violência conjugal está representada como uma das principais ameaças à saúde da 

mulher e a prevalência dessas agressões reflete um padrão contínuo de abuso. Assim, o 

fenômeno da violência, no âmbito social, tornou-se uma preocupação tanto da saúde pública 

quanto das ações governamentais (GIFFIN, 1994).  

 Desta forma Giffin (1994) aponta que a violência conjugal pode estar presente em 

todos os âmbitos da vida e se manifestar sob diferentes formas e em inúmeras circunstâncias. 

Neste contexto, dentre as diversas situações de violência das quais as mulheres são vítimas, 

destacam-se mais frequentemente, aquelas ocorridas no espaço socialmente estabelecido para 

as mulheres, o espaço privado que se caracteriza como o espaço familiar e domiciliar. 

A violência conjugal é um fenômeno de causalidade complexa, por vezes, controverso 

e de mensuração problemática, porque o reconhecimento de sua ocorrência envolve análises 
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de valores e práticas culturais, como também em seus componentes causais sócio-históricos, 

econômicos e subjetivos (MINAYO, 2005). 

Tendo em vista a complexidade do fenômeno, é necessário analisar os seus 

componentes, dessa forma, o gênero se torna um elemento constitutivo na compreensão da 

relação da violência conjugal, uma vez que esta é manifestada a partir das relações de poder 

historicamente desiguais entre homens e mulheres (CARREIRA, 2003). 

A partir da perspectiva sócio-histórica, o ser humano é entendido, segundo Vigotsky 

(1994) como o construtor da cultura, ou seja, é moldado de acordo com a cultura que ele 

próprio cria. Aspectos constitutivos da violência conjugal são resultantes da aprendizagem 

social, da interiorização da cultura e das relações sociais e históricas. 

De acordo com estas premissas, Scott (1995) busca identificar as relações de gênero 

como uma construção cultural, ou seja, a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis 

considerados adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às 

origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres, processo 

este fundamentado nas diferenças percebidas entre os sexos, sendo também uma forma 

primeira de significar relações de poder.  

As diferenças percebidas pela autora podem ser encontradas dentro de um conceito de 

modelo “hegemônico de masculinidade”, definido por Connell (1995) como uma 

configuração de gênero que incorpora a resposta atualmente aceita para o problema da 

legitimação do patriarcado, garantindo a posição dominante dos homens e a subordinação das 

mulheres, portanto, a masculinidade hegemônica foi construída de maneira relacional e 

constituindo-se em um campo de relações de poder. Segundo Vigotsky (1994), o ser humano 

é um ser histórico-social, portanto, analisa-se que a pessoa do gênero masculino é moldada 

através das relações sociais, permeada pela lógica patriarcal.  

Por se tratar de um fenômeno complexo, estudos realizados por Willians (2001) 

enfatizam a necessidade de se olhar com maior atenção para a violência conjugal e ao estudo 

e criação de métodos interventivos voltados para a saúde mental e social, que atinjam de 

maneira efetiva tal público. 
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2.2  Práticas de intervenções com homens autores de violência conjugal: 

apontando alguns estudos brasileiros. 

 

Segundo Blanch (2001) através da compreensão da relação de poder estabelecida entre os 

gêneros por meio de um contexto sócio-histórico, ressalta que tanto mulheres quanto homens 

podem ser agentes de violência conjugal, portanto, trata-se de uma realidade que afeta homens 

e mulheres, que podem assumir as condições de agressores e vítimas dinamicamente. 

A violência conjugal, a partir dos anos 80, segundo Diniz (1999), nem sempre se 

manifestava em sua forma de expressão mais trágica, ou seja, como a violência literalmente 

física, assim, possibilitou a denúncia e o combate à violência conjugal. Tal combate foi 

determinante para a criação de Delegacias de Mulheres, muito estimulada pela influência de 

estudiosos de várias áreas do conhecimento, tais como a enfermagem, direito, sociologia, 

antropologia e psicologia. 

Estudos brasileiros voltados para a violência conjugal ganharam importância social a 

partir dos anos 80, quando, segundo Grossi (2008), violência contra a mulher tornou-se 

sinônimo de violência conjugal, sendo criado também redes de pesquisas voltadas para esta 

área como a Rede Brasileira de Pesquisas sobre violência, saúde, gênero e masculinidade – 

VISAGEM, o qual é composta por universidades da rede pública.  

No Brasil estudos do Instituto Papai, do Recife, Instituto não governamental Promundo e 

Instituto Noosfera, do Rio de Janeiro, além do Centro Especial de Orientação à Mulher Zuzu 

Angel (CEOM Zuzu Angel), de São Gonçalo-RJ, Lenz (2001) aponta as primeiras 

intervenções realizadas junto aos homens agressores, os quais deram início aos grupos de 

reflexão que abordam a temática que estão emergindo. 

Com o aumento de pesquisas como do Instituto ALBAM, Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e Centro Universitário UNA voltadas para esta área foram criados 

atendimentos em grupos, voltados para a violência conjugal, compreendendo tanto o homem 

quanto a mulher enquanto autores de tais circunstâncias, de tal modo que a dinâmica grupal é 

realizada através de oficinas, buscando uma prática de intervenção social, tendo um 

planejamento prévio, porém, flexível que é desenvolvimento em um tempo pré-determinado 

de encontros (COELHO; NATIVIDADE; GAETANI, 2008).  

Apesar dos estudos realizados, Muszkat (2002) percebeu a necessidade de se mudar os 

critérios de avaliação e de compreensão sobre tal temática, uma vez que leis estavam sendo 

criadas com o objetivo de punir e não em prevenir, de tal modo que compreende a violência 
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conjugal como uma doença de cunho histórico-social, ou seja, mulheres não são 

exclusivamente vítimas, mas sujeitos constituintes de sua própria situação. Desta forma, 

ressalta que a importância de se intervir junto às partes e proporcionar condições favoráveis 

para a utilização da autonomia, bem como facilitar a comunicação e resolução de conflitos.  

 

 

3. MÉTODO 
 

Realizou-se a solicitação dos relatórios que foram desenvolvidos pelos profissionais e 

acadêmicos após o término das intervenções do projeto. Foram solicitados via e-mail, telefone 

e/ou contatos pessoais destes profissionais e acadêmicos participantes do projeto de 

intervenção. Assim, fez-se necessário a utilização de um protocolo de recebimento destes 

relatórios como comprovação da entrega voluntária de tais documentos pelos profissionais e 

acadêmicos. 

Posteriormente, após a impressão e/ou cópias, foi realizado uma leitura flutuante dos 

relatórios com foco na metodologia de intervenção do projeto Educação e Atenção 

psicossocial a homens autores de violência conjugal – em apoio à Secretaria de Justiça do 

Amazonas, será realizado a organização dos relatórios para o registro de aspectos recorrentes 

e distintos, por considerar imprescindível entre os escritos 

No que se refere o acesso às produções científicas para relação das metodologias 

utilizado no projeto com atuais produções científicas, foi utilizada a BVS com base indexada 

no banco de dados SCIELO e LILACS, seguindo alguns critérios de inclusão e exclusão. 

 Critérios de Inclusão: Artigos disponíveis em Língua Portuguesa com ano de 

publicação de 2002 à 2012 delineado pelos seguintes descritores: Análise de Metodologia, 

Autores de Violência, Intervenção e Violência Conjugal. 

Critérios de Exclusão: Textos sem estrutura de artigo e textos sem disponibilização na 

integra online. 

A partir do paradigma da análise interpretativa, foi realizado, a correlação das 

produções científicas de metodologias de intervenção voltadas para os homens autores de 

violência, junto com as metodologias que foram utilizadas no projeto. De acordo com Branco 

apud Gaskin (1998) o pesquisador aplica um discurso, no qual é subsidiado pelos 

condicionamentos culturais, assim, produz novas interpretações, bem como compreensões e 

interpretações provenientes dos sujeitos da pesquisa, ou seja, dos homens autores de 

violência.  



13 

 

 A análise se deu a partir dos seguintes procedimentos: Houve a solicitação por meio de 

ofício (APÊNDICE A) para acesso aos relatórios e elaboração das duas tabelas, 

posteriormente foi realizado uma leitura flutuante, os quais proporcionaram o surgimento das 

primeiras hipóteses, a fim de verificar os eixos norteadores e os aspectos mais representativos 

registrados no relatório de extensão. Realizou-se uma leitura exaustiva do conteúdo do 

relatório. Neste sentido, o procedimento de análise buscou seguir a perspectiva da análise 

interpretativa à luz da psicologia Sócio-histórica. 

 De acordo com Branco apud Gaskin (1998) esta abordagem proporcionada a ideia do 

dado que é construído a partir das reflexões teóricas do pesquisador, assim, resultando na 

interação deste com os sujeitos e o contexto no qual o próprio tem acesso. Com isto, a autora 

ressalta que esta abordagem é apropriada ao estudo do significado da ação humana em 

contextos culturais específicos. 

Desta forma, o processo delineou-se a partir das seguintes etapas:  

a) Leitura exaustiva dos textos para verificação dos temas que emergem durante a 

leitura;  

b) Organização em categorias dos conteúdos que surgiram na primeira etapa; 

c) Interpretação das categorias levantadas segundo a perspectiva teórica adotada 

dentro de uma perspectiva Sócio-histórica 

d) Caráter contextualizado do “significado” e do “desenvolvimento”; 

e) A dimensão ativa e afetiva dos processos de criação do “significado”; 

f) O papel fundamental, constitutivo, da linguagem em tais processos. 

 

Menciona-se as etapas de exploração do material, a relação dos resultados e a 

inferência e interpretação destes. Tal organização permitiu uma operação de classificação dos 

conteúdos segundo a discussão de gênero sob abordagem sócio-histórica, através de critérios 

previamente definidos. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Metodologias interventivas para manejo da demanda dos homens autores de 

violência conjugal.   

 

As metodologias interventivas desenvolvidas pelos profissionais foram criadas em 

conjunto com os homens autores de violência conjugal, possibilitando assim, uma 
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aproximação maior com a problemática, fazendo da intervenção algo mais social, 

proporcionando um espaço de reflexão, diálogo e para o desenvolvimento de novas 

habilidades para estes homens autores de violência conjugal. 

Deste modo, seguem abaixo as dinâmicas utilizadas no projeto de intervenção, tendo 

em vista a ordem em que estas foram sendo criadas juntamente com os homens autores de 

violência. 

 

 

Metodologia Interventiva Objetivo 

Discutindo processos de 

subjetivação 

 

Tratava-se da reprodução de um sentido que era acordado nas 

relações com os parceiros, mas que acabava não oportunizando a 

construção de demais sentidos possíveis e escolhidos pelos mesmos, 

o que os incluía em ciclos de relações com constantes repetições de 

sofrimento e violência. 

 

Questionando os padrões 

 

Tentativa de discutir se o gênero é necessariamente uma função 

social que somente precisa ser reproduzida ou pode ir se 

construindo e se transformando pelos discursos nas relações. 

 

Práxis 

 

Usava-se o quadro branco para criar esquemas de análise de uma 

vivência e a reprodução de sentidos na mesma, além disso, os 

homens poderiam ainda ir delineando no quadro um esquema de 

como possivelmente estava conseguindo delinear um novo sentido. 

A violência construída 

 

Utilizava os variados sentidos de violência, assim, a violência como 

uma construção que envolve a história, a educação, as relações e 

demais dimensões, foram abordadas e refletidas. 

 

Refletindo o acordo 

Refletiam acerca do acordo estabelecido pelo casal, uma vez que a 

convivência é um dos principais desafios. O grupo abordou os 

aspectos do acordo que um casal estabelece todos os dias durante a 

convivência. 

 

Construção do “Catálogo da Denominado “Catálogo da Cidadania” e foi entregue aos 

SARE/Vídeos,slides,mensagens,%20músicas,%20imagens/Vídeos/Gênero/A%20igualdade%20de%20gênero.mp4
SARE/Vídeos,slides,mensagens,%20músicas,%20imagens/Vídeos/Gênero/A%20igualdade%20de%20gênero.mp4
SARE/Vídeos,slides,mensagens,%20músicas,%20imagens/Vídeos/Gênero/A%20igualdade%20de%20gênero.mp4
SARE/Vídeos,slides,mensagens,%20músicas,%20imagens/Vídeos/Gênero/A%20igualdade%20de%20gênero.mp4
SARE/Vídeos,slides,mensagens,%20músicas,%20imagens/Vídeos/Relacionamento%20e%20Amor/ANTES%20SO%20DO%20QUE%20MAL%20CASADO.mp4
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Cidadania” 

 

participantes para auxiliar os mesmos no exercício de seus direitos 

sociais. 

  

 

Sobre essas metodologias utilizadas no projeto acerca do manejo das demandas dos 

homens autores de violência conjugal. Constatou-se que foram utilizados 06 metodologias no 

Programa interventivo, desenvolvido no ano de 2011, compreendeu a partir dos relatórios que 

as metodologias encontram-se com foco no discurso, uma vez que os profissionais envolvidos 

no processo interventivo utilizaram-se da abordagem do Construcionismo Social por meio de 

um conceito de prática educacional. 

De acordo com Zuriff (1998) esta baseia-se em uma crença de que ao invés de 

descobrir uma realidade objetiva e independente, o ser humano constrói o conhecimento 

através de suas relações, ou seja, não há uma realidade estática e objetiva a ser descoberta, os 

seres humanos constroem seu próprio conhecimento, bem como constrói as teorias a respeito 

do funcionamento do mundo ativamente, mas sempre através da interação social. 

Partindo desta perspectiva, o conceito de prática educacional, através de uma análise 

sócio-histórica, pode ser vista segundo Freire (2008) como todo um desenvolvimento pessoal, 

ou seja, um aperfeiçoamento das capacidades individuais, tendo em vista que para a 

concepção histórico-social a educação, é observada como um processo social, tornando-se um 

ato coletivo.  

Desta forma como cita Freire (2008) ninguém ensina ninguém e muitos menos 

conscientiza alguém, os homens a partir de um processo de interação, aprendem e ensinam 

juntos, fazendo da educação um investimento nas potencialidades humanas, podendo ser 

compreendida como potencialidades do gênero humano, e a educação como única forma de 

produção/reprodução/transformação dessas potencialidades e, portanto, de 

produção/reprodução/transformação do próprio homem, tornando-se um ser humano datado 

de práxis, ou seja, transformando em um ser humano consciente de uma ação sobre a 

natureza, produto e produtor, transformando-a e criando, coletivamente, um ambiente não 

natural ou sócio cultural. 

 Desta forma, a reflexão, o exercício de aprendizagem social e interação com o outro, a 

prática interventiva com o grupo foi elaborado a partir das demandas trazidas no discurso dos 

homens autores de violência, de tal modo que tornou-se dinâmico o processo de 

desenvolvimento desta prática interventiva. Assim, Pino-Sirgado (2000, p. 39) cita que 

“diferentemente dos animais, sujeitos aos mecanismos instintivos de adaptação, os seres 
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humanos criam instrumentos e sistemas de signos cujo uso lhes permite transformar e 

conhecer o mundo, comunicar suas experiências e desenvolver novas funções psicológicas”. 

Para tanto, Vygotsky (1989) ressalta a importância que a linguagem ocupa, uma vez 

que o papel atribuído à linguagem volta-se para construção da consciência e na formação do 

sujeito, intermediado pela interação com os outros, ou seja, fundamenta-se na transformação 

do ser humano e do mundo ao seu redor.  

Partindo deste preceito de que o Grupo de Homens autores de violência conjugal 

teriam a oportunidade através do discurso de elaborar novos sentidos para as suas relações, o 

autor Bakhtin (1929) cita que o grupo torna-se para o ser humano uma prática social, cuja 

realidade material, a língua, constitui-se como desenvolvimento e evolução contínua, 

constituído pelo fenômeno social da interação verbal, ou seja, um processo que envolvia não 

apenas a presença física dos homens autores de violência, mas também o seu tempo histórico 

e o espaço social de interação. 

Para o desenvolvimento desta prática, a priori identificou-se a necessidade de realizar 

atendimentos individuais pré-grupo, a fim de atuar como uma intervenção e preparação do 

usuário e do mediador para os homens específicos do grupo, o qual possibilitou entender o 

homem e os sentidos sobre sua situação com sua companheira, promovendo assim, um 

acolhimento inicial e preparando-o para ingressar no grupo de intervenção. 

 Esta proposta é uma iniciativa pioneira no trabalho que envolve a violência conjugal 

no Estado do Amazonas, uma vez que em outras localidades como Rio de Janeiro que 

desenvolve atividades voltadas para a violência de gênero através do Instituto Noosfera – 

NOOS. 

A metodologia utilizada buscou compreender o homem como um ser único e dotado 

de uma práxis, que segundo Vigotsky (1996) exerce uma dupla função de transformador e 

transformado, ou seja, é moldado pela cultura que própria cria e pelo que lhe envolve.  

Partindo desta premissa metodológica, trabalhos interventivos desenvolvidos em 

outros estados possuem esta proposta semelhante, assim, destacam-se o trabalho desenvolvido 

pelo Instituto Albam - BH/MG - Grupo Reflexivo de gênero: Relato de intervenção psico-

educativa com homens que exercem a violência, desenvolvido através de 03 Profissionais do 

Instituto, 01 Mestrando e 02 Graduandos em Psicologia; e, o trabalho desenvolvido pela 

Universidade Estadual de Londrina - Grupo reflexivo: uma alternativa de trabalho voltada 

aos homens cumpridores de medida protetiva, desenvolvido por meio de uma equipe 

multidisciplinar de profissionais e acadêmicos da área de Psicologia, Serviço Social e Direito. 
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Os trabalhos acima destacados utilizaram metodologias os quais buscaram através de 

um grupo reflexivo intervir junto ao homem autor de violência, a sua responsabilização acerca 

da violência, bem como pensar acerca de seus atos de uma maneira reflexiva, de modo com 

que os homens consigam transformar os seus signos. 

Deste modo o autor Molon apud Vigotsky (1995) aponta que os signos são 

instrumentos psicológicos e mediadores internos que o homem utiliza para gerir suas próprias 

ações psicológicas e de outros indivíduos também. Desta forma, as metodologias em destaque 

quanto à utilizada no SARE, buscaram compreender um ser humano de uma maneira em que 

pudesse possibilitar um desenvolvimento e aprendizagem de seus atos e de si.  

Com isto, as metodologias de uma maneira sistematizada, se caracterizam por 

atendimentos pré-grupo, encaminhamento e ingresso dos homens autores de violência 

conjugal no grupo.  

De acordo com o relatório, foram apresentados aos homens o compromisso que o 

Programa SARE assumia com eles, o qual era de proporcionar um espaço onde podem 

discutir seus problemas, buscando novas formas de entendê-los e de enfrenta-los, 

identificando o que os usuários já estavam fazendo de positivo que ajudaria a enfrentar os 

problemas, desenvolvendo nestes, a capacidade de dialogar, sendo este instrumento uma 

forma de enfrentar a violência e aprender a cuidar de si e da companheira.  

Na busca de se trabalhar o diálogo, compreender o processo inicial e investir no 

homem no que se tem de melhor, fazendo com que seja o próprio mediador de conflito e 

encontre resoluções para seus problemas, o trabalho desenvolvido por Aguiar (2009) buscou a 

partir de dinâmicas sistematizadas durante 14 sessões, onde o encontro grupal follow-up 

baseou-se a partir de um grupo focal. 

De acordo com Vaughn (1996) este tipo de trabalho faz com que o grupo identifique 

as percepções que ocorrem dentro do grupo, bem como os sentimentos, atitudes e ideias dos 

integrantes a respeito de um determinado assunto proposto, portanto, o trabalho desenvolvido 

proporcionou e favoreceu a discussão, interação grupal e troca de reflexões compartilhadas a 

partir dos conteúdos referentes aos temas propostos. 

Reflete-se que as metodologias utilizadas tanto nas pesquisas quanto no SARE, 

buscavam tornar o homem autor de violência conjugal mais consciente de seus sentimentos e 

valores, bem como mais responsável por seus comportamentos, por seus atos e mais 

capacitado a dialogar e se colocar no lugar do outro para cuidar de si e consequentemente dos 

outros.  
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4.2 Produções científicas com foco na intervenção de Educação e Atenção 

Psicossocial a homens autores de violência e a correlação com o Projeto 

interventivo 

 

A partir de uma pesquisa feita nas bases de pesquisa SCIELO, LILACS e BVS, 

buscou-se identificar publicações que discutissem a temática de metodologias interventivas a 

homens autores de violência conjugal e fazer um comparativo com as utilizadas no Projeto 

interventivo. Nessa acepção, usaram-se os seguintes descritores: Análise de Metodologia, 

Autores de Violência, Intervenção e Violência Conjugal. 

Com isto, segue abaixo as produções científicas pesquisadas: 

 

Nº ARTIGO OBJETIVO MÉTODO ANO PERIÓDICO 
BASE DE 

PESQUISA 
QUALIS 

1 

Intervenção 

Psicoterapêutica 

com agressor 

conjugal: Um 

Estudo de Caso 

Consistiu em 

oferecer um 

atendimento 

psicológico de 

forma a reduzir 

o 

comportament

o violento do 

marido à 

esposa. 

Atendimento 

Psicológico para 

o casal com 

ênfase cognitivo 

comportamental.  

A intervenção 

teve Duração de  

seis  meses,  

sendo realizadas 

15 sessões de 

cerca de uma hora 

cada. 

2002 

Psicologia em 

Estudo, 

Maringá, v. 7, 

n. 2, p. 13-17, 

jul./dez. 2002 

SCIELO e 

LILACS 
A2 

2 

Violência 

conjugal: 

vivências 

expressas em 

Discursos 

masculinos 

Identificar a 

violência 

conjugal no 

discurso 

masculino 

Oficinas, fazem 

discussão de 

temas referentes à 

gênero, dentre os 

quais, gênero e 

saúde 

reprodutiva. 

2003 

Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP 

SCIELO e 

LILACS 
B2 

3 

Homens e 

violência 

conjugal: uma 

análise de 

estudos 

brasileiros 

Análise 

qualitativa de 

54 textos 

brasileiros 

sobre homens 

e violência 

conjugal, 

relacionados a 

atividades de 

pesquisa ou de 

Sínteses e 

análises das 

principais 

considerações dos 

textos a partir dos 

eixos temáticos 

encontrados. 

2009 
Ciência & 

Saúde Coletiva 
SCIELO A2 



19 

 

intervenção  

4 

Grupo reflexivo 

de gênero: 

Relato de 

intervenção 

psico-educativa 

com homens que 

exercem a 

violência. 

Trata-se de 

intervenção a 

partir da 

perspectiva de 

gênero e com o 

formato de 

grupo 

reflexivo, 

atuando na 

responsabilizaç

ão dos 

homens. 

Homens 

encaminhados 

pelas entidades 

parceiras: Juizado 

Especial Criminal 

e Núcleo de 

Prevenção à 

Criminalidade da 

Secretaria 

Estadual de 

Defesa Social, 

para o 

cumprimento de 

penas 

alternativas. 

2011 

Psic. em 

Estudo Anais 

do II Simp. 

Gênero e 

Políticas 

Públicas, 2009 

SCIELO A2 

5 

Terapia de 

grupo cognitivo-

comportamental 

com agressores 

conjugais. 

Este estudo 

objetivou 

avaliar a 

eficácia de um 

grupo 

psicoterapêutic

o cognitivo-

comportament

al para 

agressores 

conjugais, 

buscando 

eliminar ou 

reduzir sua 

violência. 

Os temas e as 

técnicas utilizados 

foram: assumir 

responsabilidade 

pela agressão, 

controle da raiva, 

role-playing e 

time-out. 

Realizaram-se 

oito sessões, 

sendo uma por 

semana, com duas 

horas de duração 

cada uma, durante 

dois meses. 

2005 

Estudos de 

Psicologia de 

Campinas 

SCIELO e 

LILACS 
A2 

6 

Vivência de 

violência 

familiar: 

homens que 

violentam suas 

companheiras. 

Compreender 

os elementos 

presentes na 

construção da 

identidade dos 

homens que 

violentam suas 

companheiras 

Realizado na 

comunidade do 

Calafate, San 

Martin/Salvador-

BA. Os sujeitos 

foram 

compreendidos 

por 07 homens. 

Como coleta de 

dados, utilizou-se 

a entrevista semi-

estruturada e 

analisado a partir 

da análise de 

conteúdo. 

2005 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

SCIELO e 

LILACS 
B2 

7 

Intervenção 

grupal nos casos 

de violência de 

gênero: direitos 

O objetivo 

destes grupos é 

romper com o 

ciclo/espiral da 

Trabalhou-se com 

grupo de 

mulheres vítimas 

de agressões e um 

2008 

Revista 

Fazendo 

Gênero 8 – 

Corpo 

SCIELO C 
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humanos e 

emancipação 

violência e 

construir 

relações de 

gênero 

mais 

equitativas. 

grupo de homens 

autores de 

violência através 

de intervenções 

psicoeducativas a 

partir da 

perspectiva sócio-

histórica. 

 

 

Violência e 

Poder 

8 

Violência 

Conjugal em 

uma Perspectiva 

Relacional: 

Homens e 

Mulheres 

Agredidos/Agre

ssores 

Identificar as 

concepções de 

violência, o 

contexto 

conjugal, os 

tipos de 

agressão, os 

sentimentos 

gerados após o 

ocorrido e as 

consequências 

para a saúde 

dos 

envolvidos. 

Participaram do 

estudo dez 

sujeitos, três 

mulheres e sete 

homens, os quais 

já tenham 

vivenciado 

relações conjugais 

violentas. 

Utilizou-se 

entrevistas semi-

estruturadas a 

partir da análise 

temática 

 

2005 

Revista 

Psicologia:  

Teoria e 

Prática  

SCIELO e 

LILACS  
B4 

9 

Conversas 

Homem a 

Homem: Grupo 

Reflexivo de 

Gênero 

Proporcionar 

um espaço 

para assunção  

da 

responsabilida

de, 

autoconhecime

nto, 

experiência e 

valores 

associados a 

subjetividade 

masculina, 

transformação 

da autoimagem 

e reflexão 

responsabiliza

nte 

Discussão de 

contextos, 

gêneros, situações 

diárias, prevenção 

e compreensão do 

ato de violência. 

2004 

Conversas 

Homem a 

Homem: 

Grupo 

Reflexivo de 

Gênero 

Coleção 

Homens e 

Violência de 

Gênero – 

Volume III 

SCIELO 
B5 

 

10 

Grupo reflexivo: 

uma alternativa 

de trabalho 

voltada aos 

homens 

cumpridores de 

medida 

Buscar um 

espaço que 

possibilite aos 

homens pensar 

em seus atos 

de maneira 

reflexiva. 

Interação dos 

participantes nas 

discussões, trocas  

de 

experiências de 

vida, dinâmicas 

de grupo e 

2011 

Anais do II 

Simpósio 

Gênero e 

Políticas 

Públicas. 

Universidade 

Estadual de 

SCIELO C 
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protetiva.  trabalhos 

manuais. 

Londrina 

11 

Gênero e 

masculinidades: 

follow-up de 

uma intervenção 

com homens 

autores de 

violência 

conjugal. 

Conhecer a 

percepção dos 

homens 

autores de 

violência 

conjugal que 

passaram por 

uma 

intervenção 

psicológica no 

contexto 

judiciário 

sobre os 

efeitos dessa 

intervenção em 

sua vida nos 

diversos 

âmbitos. 

Encontros grupais 

de follow-up com 

sete participantes. 

Foram realizados 

14 sessões, 

através de 

dinâmicas e 

orientações acerca 

da problemática e 

de assuntos 

sugeridos pelos 

homens 

2009 

 

Anais do 

Repositório 

Institucional 

da 

Universidade 

de Brasília 

Simpósio de 

Ensino, 

Pesquisa e 

Extensão 

SCIELO C 

 

 

Deste modo, constatou-se um total de 11 trabalhos desenvolvidos entre os anos de 

2002 a 2011. Identificou-se que 04 artigos abordam metodologias voltadas a compreensão do 

sentido atribuído pelo homem ao ato de violência conjugal e os restantes dos artigos se 

caracterizam por metodologias de modelagem de comportamento por meio de uma 

perspectiva cognitiva comportamental.  

O primeiro artigo de Padovani (2002), Intervenção Psicoterapêutica com agressor 

conjugal: Um Estudo de Caso, foi fundamentado a partir da abordagem cognitivo-

comportamental, os quais utilizaram técnicas clássicas de tal pressuposto, tais como a tarefa 

para casa, registros de comportamentos, identificação de pensamentos automáticos, 

enfrentamento de verbalizações pessimistas e atividades de role-play, os quais foram 

direcionados para moldar o comportamento do homem autor de violência, a fim de reduzir 

ações agressivas.  

A partir desta premissa entende-se que todas as ações do homem autor de violência 

conjugal são comportamentos controlados e que seguem às leis do comportamento, o qual tem 

um comportamento antecedente e um consequente que podem ser mudados e moldados a 

partir de comandos como reforço, punição e gratificação, no entanto, não compreende o 

homem autor de violência conjugal como um ser subjetivo dotado de saberes adquiridos 

sócio-culturamente. 
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Estas características utilizadas são um contraste com o Projeto, o qual buscou 

compreender os sentidos atribuídos pelos homens autores de violência e a sua forma de se 

relacionar com o mundo. Haja vista que nos relatórios se identificou que o trabalho é pautado 

na teoria do construtivismo social que se preocupa em perceber o homem, segundo Nogueira 

(2001) a partir de uma compreensão do mundo e como cada individuo é considerado como 

artefato social, assim, produtos de interrelações pessoais, com especificidade histórica e 

cultural, o qual é sustentada ao longo do tempo, não por validade objetiva, mas devido às 

vicissitudes do processo social. 

Esta compreensão do caso torna-se adverso, pelo fato dos autores citarem no artigo 

que a relação conjugal, do caso estudado, ainda apresentava comportamentos agressivos e 

dificuldades em lidar com esta conflitiva, de maneira que estes tiveram que ser encaminhados 

para uma terapia de casal.  

O segundo artigo elaborado por Diniz (2003) Violência Conjugal: Vivência expressas 

em discursos masculinos, teve como principal instrumento o discurso dos homens autores de 

violência conjugal e a partir disto, identificar na fala este discurso de violência conjugal. O 

trabalho buscou por meio de uma entrevista semi-estruturada realizar uma pesquisa quali-

quantitativa que teve apoio do Coletivo de Mulheres do Calafate – CMC/Salvador - BH, uma 

entidade sem fins lucrativos que trabalha com a prevenção da violência doméstica da 

comunidade que está inserida. Ressalta-se que esta entidade está inserida na comunidade 

desde 1992. 

A amostra foi construída a partir de um total de 50 homens (20 a 40 anos) que fazem 

parte da comunidade, o qual através do discurso da vivência da violência foi ressaltado e 

identificado quatro tipos de violência: Violência emocional, física, sexual e por atos 

destrutivos. Compreende uma semelhança com as utilizadas no Projeto, uma vez que neste 

trabalho houve a necessidade realizar atendimentos individuais para preparar o homem autor 

de violência conjugal para a entrada no grupo. Pois entende-se que a preparação do autor de 

violência conjugal para participar do grupo interventivo possibilita a este homem expressar as 

suas demandas e a partir desta analisar e observar a coerência de se introduzir este aspecto ao 

grupo, uma vez que para seu funcionamento efetivo, exige um equilíbrio grupal, bem como 

aceitação e aderência dos homens ao grupo.  

Tais discussões favorecem a compreensão do universo que circunda o homem autor de 

violência e aproxima este da finalidade da pesquisa, bem como o funcionamento e 

entendimento da proposta do grupo. Desta forma, Bonin apud Vigotsky (1996) ressalta a 

linguagem como um instrumento mediador das experiências e interações entre os indivíduos 
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no meio em que está inserido, mudando assim, a forma social e o nível de desenvolvimento 

cultural. O autor enfatiza que os instrumentos, como a linguagem, são meios externos 

utilizados pelos seres humanos para interferir em seu meio ambiente, ou seja, mudando-o e, 

por consequência, provocando mudanças nos próprios seres humanos.  

Velho (1996) aponta que estas características são intrínsecas dos seres humanos, uma 

vez que foram socialmente construídas, assim, as relações de gênero possibilitam novas 

configurações sociais que até então não podiam ser cogitadas. Para isso, exigem um sistema 

de reciprocidade que no mínimo possibilite um relacionamento entre as partes em conflito. 

Desta forma o autor afirma que tal sistema é constituído sócio-históricamente e em função de 

representações e valores tradicionais. 

Esta forma de identificar no discurso do homem a vivência da violência possibilita 

criar meios de intervir na realidade social e subjetiva que este homem está inserido, de modo 

que proporcione uma compreensão no seu modo de lidar com a problemática.  

O terceiro artigo realizado por Oliveira (2011), Homens e violência conjugal: uma 

análise de estudos brasileiros, buscou por meio de uma pesquisa bibliográfica analisar 

qualitativamente 54 textos brasileiros sobre homens e violência conjugal, relacionados a 

atividades de pesquisa ou de intervenção. Este trabalho ganha relevância na pesquisa, uma vez 

que apresenta as diversas formas de entendimento da problemática de violência conjugal. 

O artigo de Oliveira (2011) foi citado no relatório das atividades no Projeto Educação 

e atenção psicossocial a homens autores de violência conjugal em apoio ao SARE, uma vez 

que fundamentou e possibilitou o entendimento para desenvolver a prática, sendo que a partir 

dos textos encontrados que retratam as intervenções e políticas, pôde-se discutir sobre as 

propostas interventivas junto aos homens autores de violência conjugal. 

Oliveira (2011) retrata a importância de trabalhos como o efetivado no Projeto 

interventivo educação e atenção psicossocial a homens autores de violência conjugal em 

apoio ao SARE, uma vez que ressalta que as pesquisas sobre homens autores de violência 

atraem um interesse escasso ao se comparar com pesquisas que relacionam orientações e 

atenção ao público feminino, apesar desta violência conjugal estar no âmbito internacional 

desde a década de 1980.  

Um Levantamento Nacional de Pesquisas sobre Gênero e Violência realizada por 

Grossi (2006) com dados dos anos de 1975-2005 apontam que das 286 publicações nacionais, 

no que diz respeito à Violência e Gênero, apenas 7% investigam e discutem a respeito do 

homem, masculinidade e como estes compreendem esta problemática e apenas 3% envolvem 

programas de gestões públicas voltadas para esta temática.  
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O levantamento realizado pela autora demonstra o nível pouco significativo e a não 

fomentação de trabalhos voltados para atenção ao homem e a violência conjugal, bem como a 

importância do trabalho realizado como foco na Educação e Atenção psicossocial a homens 

autores de violência conjugal, de tal modo o Projeto interventivo torna-se um contraste com a 

realidade social, sendo um trabalho no qual há pouco investimento em comparação ao cenário 

social de pesquisas e intervenções com homens autores de violência no qual tenha como foco 

os entendimentos dos seus processos subjetivos.    

O quarto artigo elaborado por Cabrera (2011): Grupo reflexivo de gênero: Relato de 

intervenção psicoeducativa com Homens que exercem a Violência, trouxe uma intervenção 

com o olhar voltado para perspectiva de gênero com um formato de grupo reflexivo atuando 

na responsabilização dos homens. Este método interventivo foi realizado no Instituto Albam-

BH, o qual trabalha com homens autores de violência conjugal através de um programa 

Judiciário que tem como objetivo encaminhar este homens para grupos reflexivos sobre 

gênero, contudo, pode ser observado também como uma medida judicial ou penalidade 

alternativa.  

A compreensão das intervenções no Grupo Reflexivo junto aos homens autores de 

violência foi a partir do entendimento de que neste homem está presente uma construção 

social de uma masculinidade hegemônica, as masculinidades que querem viver, bem como a 

importância de oferecer suporte para a resolução de conflitos de maneira não violenta.  

De acordo com Paniagua (2000) entende-se masculinidade hegemônica como parte de 

um desenvolvimento social, cultural e econômico dos significados de masculinidade em suas 

relações de gênero, sendo esta construída de maneira relacional e constituindo-se em um 

campo de poder. No entanto, o autor aponta que a masculinidade hegemônica é imperceptível 

àqueles que tentam obtê-la como um ideal de gênero e esta torna-se bastante visível para 

àqueles que são mais afetados pela sua violência.  

Estes meios interventivos estão em congruência com o que foi desenvolvido no 

Projeto, tendo em vista que buscaram compreender este homem autor de violência a partir de 

aspectos totalizantes, ou seja, um homem autor da própria história podendo modifica-la e ser 

modificado ao longo de seu desenvolvimento.   

De acordo com Lucci (2002) a compreensão de homem em diferentes aspectos pode 

ser visto pela sua característica sociointeracionista, ou seja, é um homem ativo onde 

estabelece uma contínua interação entre as condições sociais, as quais são mutáveis, com a 

base biológica que delineiam também o seu comportamento. 
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O quinto artigo resultante da pesquisa foi elaborado por Cortez (2005), tem como 

título Terapia de Grupo cognitivo-comportamental com agressores conjugais, tiveram como 

proposta avaliar a eficácia de um grupo psicoterapêutico cognitivo-comportamental para 

agressores conjugais, buscando eliminar ou reduzir sua violência. Os homens que 

participaram do grupo foram encaminhados por policiais e por estagiários de psicologia para o 

Programa de Intervenção a Vítimas de Violência Doméstica, por meio do Conselho Tutelar de 

São Carlos, onde ao saírem das audiências, eram abordados e convidados a participar 

voluntariamente do grupo.  

Contudo, ressalta-se que nesta pesquisa houve um grande número de desistência à esse 

modelo de grupo onde eram realizados apenas convites e informações de datas de realização 

do grupo, de tal modo que foi necessário a implementação de uma contingência legal para a 

efetivação do grupo, a fim de conduzir a participação no grupo, sendo que as indicações 

impositivas eram através de juízes das varas criminais.      

Este meio encontrado para que os homens participassem pode ser observado como um 

ponto oposto ao se comparar com o Projeto interventivo, uma vez que no serviço SARE os 

homens eram encaminhados pela Justiça, por meio da Vara Maria da Penha, para participar de 

maneira não obrigatória do grupo de homens com a proposta de ajudá-los a enfrentar esta 

problemática, perceber seus comportamentos agressivos e, assim, trabalhar na prevenção da 

agressão. Ressalta-se que este serviço era colocado como algo que favorecia em seu processo, 

porém, não citava a obrigatoriedade de participação no grupo de homens autores de violência 

conjugal. 

De acordo com Osório (2003) a obrigatoriedade de participação no grupo não favorece 

ao funcionamento deste, uma vez que antes de sua participação já estão instaladas ansiedades 

geradas pela situação problema, assim, torna-se maior a possibilidade de não gerar resultados 

interventivos e potencializar resistências tanto na interação com o grupo quanto para o 

terapeuta.  

O sexto artigo é desenvolvido por Gomes (2005), Vivência de violência familiar: 

Homens que violentam suas companheiras, teve como proposta compreender os elementos 

presentes na construção da identidade dos homens que violentavam suas companheiras, bem 

como identificar os elementos que interferem na construção da identidade masculina.  

Este estudo foi realizado na Comunidade do Calafate, San Martin/Salvador-BA com 

apoio do Coletivo de Mulheres do Calafate - CMC, tendo como sujeitos, sete homens autores 

de violência conjugal. Utilizaram como método um estudo qualitativo, por meio de entrevistas 

semiestruturadas e análise de conteúdo utilizando a Teoria das Representações Sociais, que 
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segundo o autor, permitiu uma aproximação maior com o problema social e a compreensão da 

ação dos homens autores de violência.   

 O trabalho desenvolvido e relatado pelo artigo retrata uma busca de informações para 

compreender todo o processo de construção da identidade masculina, isto pode ser observado 

no Projeto interventivo, uma vez que estava implícito em sua metodologia a discussão acerca 

dos processos de subjetivação, onde tratava-se da reprodução de um sentido que era acordado 

com as suas companheiras, o qual não favorecia a construção de demais sentidos, assim, 

incluindo ciclos de relações de constantes repetições de sofrimento e violência. 

 Outro método encontrado no Projeto interventivo em Apoio ao Serviço SARE, foi o de 

questionamentos de padrões, o que pode ser considerado como um método inovador, onde 

discutia-se o gênero como necessariamente uma função social que precisa ir se construindo 

diante e durante as relações, sendo também modificadoras e modificadas pelos discursos dos 

participantes. Assim, tal compreensão entra em acordo com o que foi desenvolvido no artigo 

acima citado, pois discute-se a construção social do homem a partir de uma perspectiva 

subjetiva.  

 Para isto, Badinter (1993) ressalta a importância da compreensão da construção da 

identidade masculina, o qual pode ser entendido como algo socialmente ensinado, de tal modo 

que poderá ser desconstruída e reconstruída, sendo ancorada em modelos de papéis sociais 

voltados a igualdade de gênero, sem que exista uma relação de poder, ou seja, uma relação de 

dominação entre os gêneros masculinos e femininos.  

No entanto, o autor aponta que para desconstruir este modelo de masculinidade sócio-

culturalmente construído, é necessário compreender os elementos presentes na construção da 

identidade dos homens. Com isto, o trabalho relatado no artigo, bem como o do Projeto 

interventivo buscam esta desconstrução de masculinidades construídas pelas sociedades e 

moldadas pelas culturas de cada contexto histórico, levando em consideração o contexto atual 

vivenciado pelo homem autor de violência conjugal.  

O sétimo artigo encontrado sob o título Intervenção Grupal nos casos de violência de 

gênero: Diretos Humanos e Emancipação, elaborado por Coelho (2008), objetivou romper 

com o ciclo da violência para que assim fossem construídas relações de gênero mais 

equitativas. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Rede de Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher do Estado de Minas Gerais, onde tiveram três grupos com 

desdobramentos diferentes: Grupos de mulheres vítimas de Violência, Homens agressores e 

Mulheres "agressoras". Ressalta-se que para o desenvolvimento do trabalho no serviço SARE, 

foi mobilizado pela Secretaria de Estado Justiça, Direitos Humanos do Amazonas – SEJUS / 
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Departamento Estadual de Direitos Humanos – DEDH em parceria com a Universidade 

Federal do Amazonas – UFAM, o qual disponibilizou o apoio técnico na área da Psicologia 

Social.  

Para o funcionamento dos grupos, os tipos de encaminhamentos eram diferentes, onde 

o primeiro grupo de Mulheres vítimas de violência foram atendidas por parceiros das Redes e 

de adesão voluntária, o segundo Grupo de Homens Agressores foram encaminhados por meio 

de medidas judiciais e o de Mulheres Agressoras também através do meio judiciário.  

As intervenções realizadas na Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher do 

Estado de Minas Gerais nas três modalidades tiveram pressupostos comuns como: 

Fundamenta-se a partir de uma perspectiva de gênero; ruptura do ciclo de violência, buscar 

desnaturalizar a violência, intervenções voltadas para a psicoeducação através de uma 

perspectiva psicológica sócio-histórica e estimulação de mudanças na “distância de gêneros”.  

O artigo expõe uma intervenção no qual teve um cuidado acerca das relações desiguais 

de gênero construídas histórica e culturalmente, no entanto, observa-se que ao tratar sobre o 

grupo de homens autores de violência o principal objetivo da metodologia era de garantir a 

segurança das mulheres, assim, incluindo estratégias de proteção à mulher, contudo, a 

estratégia de empoderar as mulheres e mudar a relação de poder dos homens sobre as 

mulheres e transformá-las em relações desiguais tornam este aspecto interventivo não efetivo. 

Para tanto, o referido artigo, assim como o Projeto interventivo buscaram desenvolver 

um diálogo e uma interlocução com o que havia sido construído histórica-culturamentemente 

pela sociedade no que tange a relação homem-mulher, possibilitando uma nova configuração 

nas relações de gênero. Desta forma, a autora Costa (1992) ressalta que as relações conjugais 

passaram por diversas transformações históricas-culturais, os quais se permeiam desde a 

época do Brasil colônia onde o casamento apenas tinha a função de manutenção social, ou 

seja, de manter a riqueza da família, fortalecendo assim a classe patriarcal. 

O Projeto interventivo teve essa preocupação durante o seu desenvolvimento, de tal 

modo que um de seus métodos abordava a violência construída, onde trabalhos foram 

voltados para entender os sentidos da violência a partir de uma premissa de que a violência 

envolve a construção de uma história, educação, as relações e suas demais dimensões para, 

assim, serem refletidas. Contudo, entende-se que este processo de intervenção tanto do 

Projeto quanto do referido artigo precisaram de manejos técnicos adequados e a utilização de 

leituras não equivocadas deste fenômeno.  

A autora Saffioti (2004) afirma que, de forma mais específica, os profissionais que 

trabalham com a “psicologização dos casos de violência” podem por acabar gerando um sério 
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risco na intervenção por simplificarem o problema colocando os homens como aqueles que 

têm problemas mentais e as mulheres como aquelas que possuem ganhos secundários 

mantendo uma relação de contínua violência.  

O oitavo artigo desenvolvido por Alvim (2005), Violência Conjugal em uma 

Perspectiva Relacional: Homens e Mulheres Agredidos/Agressores, teve como proposta 

identificar as concepções de violência, o contexto da relação conjugal conjugal, os tipos de 

agressões, os sentimentos gerados após o ocorrido e as consequências para a saúde dos 

envolvidos na problemática.    

Desta forma, o artigo aponta que em sua proposta metodológica participaram dez 

sujeitos, sendo três mulheres e sete homens, os quais já tenham vivenciado relações conjugais 

violentas, tendo como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada a partir da 

análise temática. 

Com as análises temáticas realizadas pelo artigo, pôde-se observar que as diferenças 

presentes no cotidiano serviam como justificativas para as dificuldades encontradas na relação 

conjugal, gerando assim, a intolerância, alteridade e episódios violência. Este dado encontrado 

na pesquisa entra em ressonância com os objetivos propostos pelo Projeto interventivo que 

por meio do discurso podia se compreender este homem em sua plena identidade construída 

socialmente. Quando citado pelo artigo as diferenças encontradas pela relação conjugal, estas 

entram em acordo com o que foi encontrado no Projeto interventivo, uma vez que a principal 

queixa era a escassez do diálogo na relação. 

Este dado pode ser encontrado no Projeto interventivo quando cita que a intervenção 

compreende que a construção de gênero é histórica e se faz incessantemente onde os discursos 

e as representações dessas relações estão em constante mudança. Assim, os homens autores de 

violência faziam reconhecimento da causa de seus comportamentos para poder desempenhar 

uma significação no processo de responsabilização por seus atos e escolhas em busca da 

capacidade de dialogar e se colocar no lugar dos outros. 

O nono artigo: Conversas Homem a Homem: Grupo Reflexivo de Gênero, elaborado 

por Acosta (2004), teve como objetivo proporcionar um espaço para potencialização do papel 

de responsabilidade, do autoconhecimento, das experiências e valores associados a construção 

da identidade masculina, à expansão e a transformação da autoimagem, ou seja, um processo 

denominado pelo autor do artigo de “reflexão responsabilizante”. 

A intervenção teve como método a utilização do grupo reflexivo com o intuito de 

reconstruir significados e, através de questionamentos, reconstruir padrões de masculinidades 
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e relações de gênero, ampliando assim, estes significados, ações cotidianas e as visões de 

mundo dos homens autores de violência.    

A metodologia entra em encontro com o que foi utilizado pelo Projeto interventivo, 

uma vez que preocupam-se na reconstrução de significados por meio do diálogo e grupo 

reflexivo, o qual permite que os homens possam se comprometer em construir, juntamente 

com suas parceiras, relações mais cooperativas, tendo em vista o entendimento e 

reconhecimento da violência praticada.  

Ambos os trabalhos ressaltam a utilização da linguagem como ponte entre o 

conhecimento e a reaprendizagem de comportamentos socialmente reproduzidos. A partir 

disto, o autor Bakhtin (1997) enfatiza a linguagem como um processo de evolução 

ininterrupta, a qual é constituída pela interação verbal, assim a interação pela linguagem pode 

ser considerada como um prática social mediadora das relações socioculturais. 

Desta forma, a intervenção relatada pelo artigo, bem como a utilizada no Projeto 

interventivo em apoio ao serviço SARE podem serem consideradas como coerentes, visto que 

durante o processo interventivo, compreendia-se não apenas a presença física dos homens 

autores de violência, mas o tempo histórico e também o espaço social de interação que o 

grupo proporcionava.    

O décimo artigo elaborado por Freitas (2011) intitulado: Grupo Reflexivo: Uma 

alternativa de trabalho voltado aos homens cumpridores de medida protetiva, teve como 

objetivo oferecer um espaço no qual possibilitasse aos homens autores de violência pensar e 

refletir acerca de seus atos, tendo em vista que a forma de atuação dos profissionais 

envolvidos deram condições para que os homens autores de violência conjugal olhassem para 

sua história e consequentemente para si, podendo assim, a compreender o que os levaram aos 

atos de violência. Portanto, proporcionava para os homens condições para resolverem seus 

conflitos a não utilização da violência.  

A proposta desta intervenção abrange a execução integral da medida protetiva à 

mulher, o qual é aplicada ao agressor/suposto agressor ou como uma pena alternativa aplicada 

ao fim do processo penal que obrigue o cumpridor a participar de encontros que tenham como 

objetivos o estímulo à reflexão sobre a problemática.  

O trabalho interventivo relatado pelo artigo segue alguns moldes utilizados para o 

Projeto interventivo em apoio ao SARE, uma vez que só foi possível a criação do Projeto 

interventivo por meio da Lei 11.340 que prevê a criação de programas de atendimentos a 

homens ou mulheres lésbicas autores de violência conjugal contra a mulher que fomentem a 

discussão sobre a violência de gênero.  
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No entanto, observou-se que na intervenção relatada pelo artigo o nível de abrangência 

era maior do que foi proposto pelo serviço SARE, uma vez que o objetivo do Projeto 

interventivo em apoio ao SARE limitava-se a promover um espaço de escuta e diálogo para 

que os homens autores de violência aprendessem a analisar os determinantes sociais, culturais 

e psicológicos de suas condutas e reformassem seus modos de lidar com os outros e consigo 

mesmos, de forma a serem capazes de promover diálogos e no cuidado dos direitos e desejos 

de cada pessoa. 

Esta observação pauta-se que no artigo a intervenção além de preocupar-se com as 

questões acima expostas, oferecia também uma atenção individualizada, onde as questões 

mais pessoais favoreceram o desenvolvimento do trabalho, bem como deu condições para os 

mesmos que, além de serem cumpridores da pena, possibilitaram compreender e a lidar com a 

sua complexa rede de relações sociais.  

Desta forma, a atenção individualizada era por meio de encaminhamentos para 

usuários de álcool, elaboração de relatórios das condições habitacionais para um Projeto 

parceiro que constrói casas para pessoas de baixa renda e atendimento psicológico individual 

gratuito tanto para os homens quanto para as esposas dos participantes.  

Portanto, ressalta-se a importância da criação de Redes Sociais de Apoio que 

favoreçam a atenção aos casos de violência de maneira integral, uma vez que este fenômeno 

não é restrito à mulher vítima de violência nem somente ao homem autor de violência 

conjugal, mas sim em todo âmbito familiar. Assim, com a criação de Redes Sociais de Apoio 

fazem com que se tornem mais efetivos os trabalhos  desenvolvidos pelos Projetos 

interventivos, bem como o SARE  que se caracteriza-se também como um Rede Social de 

Apoio tanto para as mulheres vítimas de violência quanto para os homens autores de violência 

conjugal. 

Segundo Teixeira (2002) as redes sociais de apoio podem ser entendidas como uma 

soma de todas as relações que o indivíduo percebe como significativas e que define como 

diferenciadas da massa anônima da sociedade. A autora enfatiza que nestas redes estão 

incluídas todas as relações do indivíduo, como família, amigos, relações de trabalho e em sua 

comunidade, onde se tornam um sistema auto-organizado e cumprem o objetivo de 

proporcionar segurança e bem estar em relação à uma configuração cultural adversa. 

O décimo-primeiro artigo fruto da pesquisa tem como título Gênero e Masculinidade: 

Follow-up de uma intervenção com homens autores de violência conjugal, elaborado por 

Aguiar (2011) teve como proposta uma intervenção com homens autores de violência 

conjugal por meio de temáticas desenvolvidas pelo profissional responsável pelo manejo do 
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grupo e também por sugestões dos participantes. O grupo citado pelo artigo funcionou 

também dentro de um Programa nomeado como Núcleo de Atendimento à Família e aos 

autores de violência Doméstica – NAFAVD, criado pelo Conselho dos Direitos da Mulher em 

conjunto com a Secretaria de Justiça. 

A proposta do NAFAVD torna-se semelhante ao serviço SARE, tendo em vista que 

ambas são mediadas pela Secretaria de Justiça, no entanto, ao contrário do NAFAVD que 

possui recursos disponibilizados pelo Governo do Distrito Federal desde 2003 e estão 

instalados nas Promotorias de Justiça e nos Fóruns, o serviço SARE foi uma iniciativa da 

Universidade Federal do Amazonas, o qual recebeu apoio da Secretaria de Justiça do Estado 

do Amazonas. 

As metodologias utilizadas no NAFAVD são entrevistas semi-estruturadas divididas 

em 14 sessões, sendo 04 definidas no momento da sessão pelos homens autores de violência e 

nas demais foram trabalhadas as questões acerca da violência gerada, filhos, sexualidade, 

dependências, como administrar a raiva e tipos de comunicação.  

Os recursos utilizados pelo programa entram em acordo quando se observa as 

metodologias utilizadas no Projeto interventivo, contudo, observa-se que estas metodologias 

utilizadas no NAFAVD estão sendo desenvolvidas há 10 anos no Distrito Federal em parceria 

e apoio tanto do Governo quanto dos Juizados Especiais Criminais o que torna um trabalho 

multidisciplinar mais efetivo em serviço da comunidade, de tal modo que retrata um atraso 

nos estudos e projetos interventivos no Estado do Amazonas.  

Deste modo, o Projeto interventivo caracteriza-se como um primeiro passo acerca 

desta problemática sendo um trabalho inédito e inovador no que tange a região norte, tendo 

em vista a sua abordagem e os métodos utilizados para enfrentamento e prevenção dos atos de 

violência contra a mulher.  

A relação das metodologias utilizadas no Projeto interventivo com os métodos 

utilizados nas produções científicas pesquisadas, nos levou a compreender a eficácia de 

métodos por meio de abordagens que favorecem o desenvolvimento do discurso, bem como a 

potencializar o instrumento da linguagem no homem autor de violência. Estes métodos 

encontrados tanto nos artigos quanto no Projeto interventivo, favoreceram o desenvolvimento 

de um espaço grupal diferenciado de escuta e diálogo, onde os homens aprendiam a lidar com 

os determinantes sociais, culturais e psicológicos de seus comportamentos, de tal modo que 

fossem capazes de promover diálogos interpessoais e intrapessoais.     
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4.3 O manejo das demandas dos homens autores de violência conjugal: A 

linguagem como instrumento. 

 

Sobre metodologias interventivas e as ações de manejo com homens autores de 

violência, a literatura (DINIZ 2003, CABRERA 2000, ACOSTA, 2004; FREITAS, 2011) 

revela que algumas técnicas utilizadas no projeto do SARE foram semelhantes as utilizadas 

anteriormente em projetos interventivos em estados como Rio de Janeiro, Recife e Salvador.  

Contudo, no estado do Amazonas elas ganham um destaque podendo ser consideradas 

como um trabalho inovador e pioneiro, por meio da construção do diálogo igualitário entre os 

gêneros, bem como a construção desse homem, no qual favoreça a sua responsabilidade 

mediante seus atos em frente ao mundo e a si, no qual o Projeto não se utiliza de maneiras 

impositivas obrigando a participação dos homens e nem punitivas para intervir juntamente 

com este homem autor de violência, uma vez que estas não favorecem no processo 

interventivo proposto pelo Projeto.  

Sobre o manejo utilizado no Projeto interventivo, é possível, por meio dos relatórios 

analisados, que a partir do reconhecimento da causa de suas ações violentas, sendo estas 

expressas no grupo por meio do discurso, os homens autores de violência se implicavam no 

processo, de modo a se colocarem como responsáveis pelos seus atos e escolhas, bem como a 

necessidade da aprimoração da comunicação e a capacidade de dialogar e se perceber no lugar 

do outro, capacidade esta que favorece o cuidado com o outro e consigo.   

Nessa acepção, o aperfeiçoamento e as melhorias no que se refere à linguagem, ou 

seja, a comunicação faz com que o homem seja construtor e construído por suas interações 

com o próximo, de tal modo que Vygotsky (1989) aponta a linguagem como uma importante 

ferramenta mediadora nas experiências de interação do homem com o próprio ambiente, o 

qual muda a forma social e o seu nível de desenvolvimento cultural. 

As mudanças encontradas nos homens autores de violência conjugal se deram pela 

interação proporcionada no grupo pelos profissionais que se apropriaram do problema e 

envolveram os participantes no processo interventivo, assim, mudando a sua forma de 

compreender a Si e ao mundo.     

Para Santos (2004) a linguagem pode ser vista como uma aprendizagem e como uma 

construção da consciência, o qual torna-se parte indispensável para a formação do sujeito que 

é intermediado pela interação com o ambiente. 
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Segundo Pino-Sigardo (2000, p.39) “diferentemente dos animais, sujeitos aos 

mecanismos instintivos de adaptação, os seres humanos criam instrumentos e sistemas de 

signos cujo uso lhes permite transformar e conhecer o mundo, comunicar suas experiências e 

desenvolver novas funções psicológicas”. Portanto, as funções psíquicas humanas possuem 

origens nos processos sociais. 

Deste modo, a construção da masculinidade para Oliveira (2004) é um resultado de 

complexas elaborações culturais. Assim, pode ser compreendido como um processo histórico-

cultural, o qual chama a atenção para a masculinidade como um espaço simbólico de sentidos 

estruturantes no qual se modela atitudes, comportamentos e emoções a serem seguidos, assim, 

aqueles que seguem tais padrões não são apenas atestados como homens, mas também como 

não são questionados por outros que compartilham desses símbolos, ou seja, pessoas do 

gênero masculino e feminino.  

Com isto, o autor Parker (1991) ressalta que tais pensamentos e formações de sentidos 

dos homens eram dirigidos para o mundo social de forma mais ampla, como a economia, 

política, interações sociais e o âmbito familiar, enquanto, o da mulher era rigidamente 

direcionado e restrito e compreendia ao mundo doméstico e o da própria família.  

Tais características podem ser encontradas no relatório analisado, uma vez que um 

homem participante do projeto interventivo relata que tais modificações de sentidos estavam 

sendo introduzidos em seu modo de lidar com o mundo e consigo, assim, buscara dialogar 

com sua parceira acerca de suas relações, bem como estavam lidando um com o outro, porém, 

este diálogo foi interrompido por sua parceira, a qual criticou seu comportamento e 

questionou a sua orientação sexual. Portanto, que existem características masculinas 

implícitas na própria construção da feminilidade, as quais dificultam tais ressignificações.  

Um método de destaque que proporcionou desenvolver novas funções psicológicas no 

Projeto interventivo foi à técnica Discutindo a subjetivação, o qual tratava-se de discutir a 

reprodução de um sentido que era acordado nas relações com os parceiros que não 

oportunizava a construção de mais sentidos, incluindo assim, ciclos de relações com 

constantes repetições de sofrimentos e violência.  

Este aspecto era discutido com os homens autores de violência por meio de músicas, 

os quais retratavam de forma indireta, constantes violências e formas reducionistas de 

enxergar as relações conjugais, uma vez que estes homens se identificavam com as letras das 

músicas, assim, discutia-se a letra, a compreensão do homem, a troca e interação entre os 

homens e, por fim, transformavam estes significados em sentidos diferentes. 
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A identificação por meio do discurso pode ser entendida como um sistema articulada 

de signos, que segundo Vygotsky (1987) é construído socialmente ao longo da história, 

porém, são mutáveis e adquirem sua significação concreta no contexto da interlocução.  

Desta forma, o autor ressalta que o homem é reconstituído internamente, e vai se 

aproximando pelo que já foi desenvolvido pela espécie, e consequentemente, passa a 

contribuir para a criação de novos instrumentos e signos. Assim, esse processo de 

interiorização e apropriação é mediado pelas interações e intercomunicações sociais, nas quais 

a linguagem torna-se fundamental.  

Com a percepção de si e de seus atos mediante ao grupo, foi observado que os homens 

autores de violência desenvolveram habilidades no que se refere à construção de suas 

masculinidades, tendo em vista a dificuldade de se desvincular sócio-historicamente da visão 

de construção da masculinidade.   

Ao passo que isso foi se desenvolvendo, os homens autores de violência se 

desprendiam mais as proposições de relações de gênero desiguais e favoreciam as relações de 

gênero mais desprovidas de sofrimento e valorizavam a responsabilização do reconhecimento 

de seus próprios desejos e direitos que possuíam para lidar consigo e com os outros.  

Esse modo de se relacionar consigo e com o mundo por meio da interação com o outro 

favorece o aprendizado, ou seja, a “aprendizagem significativa implica na interação entre 

conhecimentos prévios e novos conhecimentos, um processo no qual estes passam a ter 

significados psicológicos e os primeiros podem adquirir novos significados”. (SMOLKA, 

2000, P.50) 

Diante deste processo destaca-se a dinamicidade desenvolvida pelos profissionais 

inseridos no projeto, uma vez que fizeram da dinâmica interventiva algo construído 

juntamente com os homens autores de violência conjugal, o qual possibilitou uma 

aproximação maior com a realidade deste fenômeno.  

Foi observado a necessidade de se fazer um trabalho que seja pautado em leis como a 

Lei 11.340, o qual prevê a violência de gênero e a criação de programas de atendimentos a 

homens ou mulheres lésbicas autores de violência conjugal contra a mulher.  

Nesta perspectiva é possível compreender que o projeto buscou o cumprimento das 

prerrogativas da Lei 11.340 que possibilitou que os homens autores de violência conjugal 

participassem do projeto, uma vez que esta característica influenciara de maneira positiva em 

seu processo jurídico, de tal modo que foi observado que esta variável não interferiu nos 

resultados e, ao contrário, influenciou de modo positivo num melhor desenvolvimento da 

prática interventiva. 
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Desta forma, foi observado que os objetivos propostos pelo Projeto interventivo, 

tornaram-se maiores durante o seu desenvolver, uma vez que os homens autores de violência 

acolheram a proposta e se permitiram vivenciar esta nova metodologia de enfrentamento a 

violência conjugal, os quais durante a intervenção mostraram-se dispostos e mudar esta 

perspectiva, tomando para si a responsabilidade de seus atos e agindo de maneira preventiva 

na mudança de seu ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

A presente pesquisa atingiu seus objetivos de modo que apresentou de forma clara as 

metodologias interventivas que foram desenvolvidas no Projeto interventivo intitulado como 

“Educação e atenção psicossocial a homens autores de violência conjugal” em apoio ao 

Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor – SARE / SEJUS, as quais foram 

capazes de proporcionar mudanças, na compreensão dos determinantes da conduta do homem 

autor de violência, bem como nos modos de lidar com os outros e consigo mesmo, de maneira 

que foram capazes de desenvolver diálogos com suas parceiras que fossem pautados no 

reconhecimento e cuidado dos direitos e desejos de cada pessoa.  

Essa capacidade de promover o diálogo com a sua parceira, pode ser entendida, 

através do método interventivo que por meio da linguagem conseguiu ter acesso à própria 

construção do homem, para assim possibilitar um espaço de reflexão onde gerasse e 

construísse tal capacidade de se dialogar.  

Apesar da efetividade da metodologia interventiva desenvolvida pelos profissionais 

responsáveis pela condução da intervenção, o presente trabalho identificou dificuldades, as 

quais tiveram que ser transpostas pelos profissionais responsáveis pela intervenção, uma vez 

que as necessidades encontradas por estes eram de competência de outras instancias.   

Entre as dificuldades ressaltou-se a falta de estrutura física encontrada para 

desenvolver os projetos, assim, houve a necessidade de ser adaptada para houvesse um espaço 

adequado para que fossem feitas as intervenções. Os embates interdisciplinares causados por 

uma rigidez metodológica, as quais são entendidas como um olhar alienado e punitivo acerca 

do fenômeno, ou seja, um olhar profissional preconceituoso sobre o homem autor de violência 

conjugal. 

Com isto, se identificou que a principal dificuldade encontrada pelos profissionais 

responsáveis pelo desenvolvimento das metodologias, foi a própria implementação da 

abordagem teórica e metodológica para se realizar a intervenção, já que em tal local escolhido 

para desenvolver o projeto, foram encontrados padrões rígidos acerca de intervenção. 
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Tal compreensão desta variável, deve-se ao fato de ser algo inovador na região norte e 

a carência do Estado na implementação de Redes de Apoio Social que englobem tal 

problemática, tendo em vista que as políticas sociais implementadas pelo Estado do 

Amazonas não são capazes de atender a todas as demandas da população e, 

consequentemente, deixa de atender uma grande contingência de pessoas ou estas têm um 

acesso muito restrito.  

Com a implementação destas Redes Sociais de Apoio a sociedade poderá usufruir de 

um serviço que vise contribuir para o enfrentamento dos problemas sociais encontrados pelos 

próprios sujeitos sociais, de maneira que não seja vista e nem intervinda como algo punitivo, 

mas sim, de um fenômeno que precisa ser investigado, investido, dialogado e que haja uma 

interlocução entre as diferentes áreas de conhecimentos em prol da sociedade. 

Por fim, enfatizamos a importância da continuação do projeto interventivo, bem como 

o do Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor – SARE, uma vez que este 

serviço se caracteriza como uma Rede Social de Apoio, que através de uma proposta teórica-

metodológica inovadora na região norte, valoriza o ser social e compreende a sua construção 

social e possibilita o desenvolvendo novas habilidades para enfrentar tal problemática.  
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APENDECI A 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

FACULDADE DE PSICOLOGIA - FAPSI 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

 

Venho através deste solicitar a autorização do Relatório do Projeto de extensão 

“Educação e atenção psicossocial a homens autores de violência conjugal – em apoio à 

Secretaria de Justiça do Amazonas” desenvolvido por meio da UFAM e Departamento 

Estadual de Direitos Humanos da SEJUS e “Serviço de Responsabilização e Educação do 

Agressor – SARE”. 

 Tal solicitação se deve pelo fato da realização do Projeto Pesquisa “Análise das 

Metodologias interventivas do Projeto Educação e Atenção Psicossocial a Homens 

Autores de Violência Conjugal – Em Apoio à Secretaria de Justiça do Amazonas” - PIB-

SA/0071/2012, que visa analisar a efetividade das metodologias interventivas utilizadas no 

programa de Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor – SARE, sendo esta 

pesquisa sob a responsabilidade da pesquisadora Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva. 

 Reiteramos que os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o 

(a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço (Av. General Rodrigo 

Otávio Jordão Ramos, 3000 Campus Universitário, Setor Sul, Bloco X - CEP: 69077-000 - 

Manaus-AM-Brasil), pelo telefone (92) 3305-4127, ou poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFAM, na Rua Teresina, 495, Adrianópolis, Manaus-

AM, telefone (92) 3305-5130.  

 

 Desde já, agradecemos Vossa colaboração. 
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Consentimento Pós–Informação  

 

Eu, ___________________________________________________________, fui 

informado(a) sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação. Por isso, eu concordo em fornecer ao pesquisador os relatórios do 

Projeto de Extensão. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por 

mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.  

 

 

 

 

 

             ___________________________     Data: ___/ ____/ ___ 

Assinatura de Autorização do Participante do Projeto 

 

 

________________________________  

Assinatura do Pesquisador Responsável       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


