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RESUMO 

 

A violência contra a mulher no contexto conjugal vem se apresentando como um dos mais 

complexos problemas de saúde pública. Objetiva o presente estudo discutir a violência de gênero 

e o papel do homem em situação de violência na atual conjectura social brasileira. Uma vez que, 

algumas mulheres preferem permanecer ao lado de seus parceiros, mesmo que sejam submetidas 

a constantes abusos de uma relação violenta. Assim, muitos estudos mostram o sofrimento da 

mulher e a necessidade de tomar medidas que possam diminuir a incidência e a manutenção delas 

nesta situação. Mas, os estudos que apontam a mulher como vítima não consideram o homem e a 

relação que se estabelecem entre eles e que pode promover a violência. Na busca de compreender 

a mulher, o homem e a relação que se estabelece entre eles é que se justifica a realização deste 

estudo. Pensamos que através dele poderemos não só compreender melhor a dinâmica psicológica 

destas famílias, bem como, propor medidas interventivas mais eficientes. 

Conclui-se pelo estudo realizado que a violência conjugal contra a mulher é fruto de fatores 

históricos, sociais, culturais, econômicos e psicológicos, o que torna sua erradicação uma tarefa 

complexa e delicada. Apesar dos avanços, como é o caso da Lei Maria da Penha, muito ainda resta 

por fazer, e com o intuito de contribuir com a redução das situações de violência de gênero é que 
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se faz premente uma análise crítica das atuais propostas de ação, traçando uma nova perspectiva 

de trabalho com enfoque na população masculina. 

 

Palavras-chave: Violência de gênero, violência domestica, intervenção, empoderamento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A violência sempre foi uma forma das pessoas se relacionarem para oprimir, dominar e 

subjugar o outro sobre quem tal ato era exercido, assim como para alcançar determinado fim 

(SANTOS e MORE, 2011).  

A violência se manifesta de diversas maneiras, em guerras, torturas, conflitos étnico-

religiosos, preconceito, assassinato, fome, entre outras. Pode ser identificada como violência contra 

a mulher, a criança e o idoso, violência sexual, violência urbana, e tantas outras formas que ferem 

os direitos humanos. Existe também a violência verbal, que causa danos morais, que muitas vezes 

são mais permanentes que os danos físicos. 

A violência é uma questão social e, portanto, não é objeto próprio de nenhum setor específico. 

Segundo Minayo (2004), ela se torna um tema mais ligado à saúde por estar associada à qualidade 

de vida; pelas lesões físicas, psíquicas e morais que acarreta e pelas exigências de atenção e 

cuidados dos serviços médico-hospitalares e também, pela concepção ampliada do conceito de 

saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde seria o completo bem – estar 

físico, mental, social e espiritual dos indivíduos. 

A violência parece estar ligada à criminalidade e ser usada para expressar o que ocorre no 

espaço público, quando é cometida por desconhecidos. Quando os problemas ocorrem entre 

conhecidos não são intitulados como violência. O termo em questão também indica a gravidade da 

situação, o que, culturalmente, parece significar que a violência doméstica, embora severa, não 

seja representada como tal. Dentre os tipos de violência, a do tipo sexual parece ser a mais 

associada ao conceito de violência. 

De acordo com a revisão da literatura foi visto que no Brasil, desde os anos 80, vários estudos 

abordam a questão da violência doméstica e conjugal, com base no trabalho das instituições 

policiais e jurídicas, principalmente através das Delegacias Especializadas no Atendimento às 

Mulheres (DEAMs). Existe uma diferença na nomenclatura de um estado para outro podendo ser 

chamada de DEAM ou DDM (Delegacia de Defesa das Mulheres). Grande parte destes trabalhos 

foi fortemente influenciada pelo movimento feminista, que privilegiou o direito da mulher à sua 

segurança na “privacidade” do lar e estimulou as denúncias contra os maridos agressores. 
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Nas últimas décadas o tema da violência tornou-se um vasto campo de estudos de diversas 

disciplinas, sendo abordado por diferentes vertentes analíticas. Araújo (2002) apresenta um 

conceito de violência elaborado por Chauí (1985) que a encara não como uma violação de normas, 

regras e leis, mas como “conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica 

de desigualdade, com fins de dominação, de exploração e opressão” e como “a ação que trata um 

ser humano não como sujeito, mas como coisa” (Chauí, 1985, p. 4). É possível, portanto, pensar a 

violência de gênero a partir desse entendimento que inclui a ideia de assimetria e desigualdade, em 

uma relação que “coisifica” o outro.  

De acordo com Ribeiro (2004), pode-se considerar violento aquilo que extrapola os limites 

de cada um, invadindo e desestruturando sua subjetividade. Quando se trata de violência doméstica, 

isso significa que essa invasão é vivenciada, muitas vezes, com alguém que tem um lugar de 

referência para aquele que sofre a situação, o que faz com que no desenrolar desse processo se 

misturem sentimentos contraditórios de amor e ódio. A própria Lei Maria da Penha, traz em seu 

texto muitas contribuições do que foi elaborado academicamente a esse respeito – incluindo, por 

exemplo, os conceitos de violência doméstica e de sofrimento psicológico. 

Desta forma, o termo violência contra a mulher diz respeito a sofrimentos e agressões 

dirigidos especificamente às mulheres pelo fato de serem mulheres. Como termo genérico usado 

para referir à situação experimentada pelas mulheres quer remeter também a uma construção de 

gênero, isto é, se por um lado este termo evidencia uma dada ocorrência sobre as mulheres, também 

quer significar a diferença de estatuto social da condição feminina. Esta diferença faz com que 

situações de violência experimentadas pelas mulheres, especialmente a violência que se dá por 

agressores conhecidos, próximos e de relacionamento íntimo, sejam vistas como experiências de 

vida usuais. 

Um dos intensos debates dessa área centrava-se na Lei dos Juizados Especiais Criminais 

(9.099/95), que julga e processa infrações de “menor potencial ofensivo”, na qual a violência contra 

a mulher geralmente era enquadrada (excluindo homicídios e lesões corporais graves). A 

possibilidade dos homens autores de violência julgados pela Lei 9.099/95 terem sua pena 

convertida em penas alternativas e, principalmente, a maneira como estava ocorrendo (geralmente 

sob a forma de pagamento de cestas básicas), era criticada pela maioria dos setores que lidam com 

a violência contra a mulher. 

Como a legislação não especificava em nenhum lugar que tipo de pena alternativa devia ser 

indicada, e por se acreditar que a prisão não seja a melhor solução para boa parte dos casos, o 

atendimento psicossocial desses homens passou a ser considerada uma alternativa viável e positiva. 

Foi a partir dessas críticas à Lei 9.099/95, em novembro de 2004, o Poder Executivo 

submeteu à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 4.559/04. Este projeto cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8o do 
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art. 226 da Constituição Federal e dos tratados internacionais ratificados pela República Federativa 

do Brasil; cria os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece as 

medidas para a prevenção, assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Nas 

disposições finais (Título VI), artigo 37, o projeto de lei destacava que o Estado Brasileiro deveria 

criar e promover, entre outras coisas, centros de educação e de reabilitação para os homens em 

situação de violência. 

Finalmente, em agosto de 2006, foi sancionada a Lei 11.340/2006, que popularmente passou 

a ser conhecida como Lei Maria da Penha. Esta nova lei altera o Código Penal Brasileiro triplicando 

a pena para agressões domésticas contra mulheres e, em consequência, aumentando os mecanismos 

de proteção às vítimas. Possibilita que agressores sejam presos em flagrante e extingue penas 

alternativas. Medidas preventivas para proteger a mulher em situação de agressão também estão 

previstas nesta lei, tais como: a saída do agressor da casa, a proteção dos filhos e o direito da mulher 

de reaver bens e também de cancelar procurações feitas no nome do agressor. Outro avanço é que 

a violência psicológica também passa a ser considerada juridicamente como violência doméstica e 

emocional. 

 

MÉTODO 

 

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi uma pesquisa de cunho teórico, 

feito por meio de levantamento bibliográfico em base de dados indexados e outros materiais para 

aprofundamento do tema. O levantamento foi feito na base de dados da SciELO com os seguintes 

descritores: violência, mulher e agressores. Foram encontrados 21 artigos que formaram a base 

para as reflexões. 

 

DISCUSSÃO 

 

No Brasil, desde os anos 80 alguns estudos vêm abordando a questão da violência doméstica 

e conjugal, sendo que grande parte destes foram influenciados pelo movimento das mulheres. A 

ideia de atender homens autores de violência contra mulheres baseia-se na aposta de que o sujeito 

possa reconhecer sua dificuldade e criar instrumentos para lidar com ela, abrindo-se assim, o 

espaço para que o sujeito se exerça enquanto tal. Essa postura não desobriga os profissionais 

envolvidos de construir estratégias para que esse sujeito possa aparecer (Oliveira, 2005). Busca-se 

o engajamento da população masculina na promoção da equidade de gênero e nas ações pelo fim 

da violência de homens contra as mulheres. Trabalhar com pessoas envolvidas em situação de 

violência, principalmente ao se abordar a perspectiva do autor de agressão, exige do profissional 
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uma investigação atenta quanto à intencionalidade e à motivação do ato praticado, quanto ao dano 

consequente do ato, quanto à percepção que o autor tem do resultado dessa violência, e se de fato, 

o autor vê sua ação como violenta (LIMA, 2004). 

A violência domestica também reflete a natureza das relações estabelecidas pelo casal, pois 

o conflito familiar se estrutura gradativamente a partir das experiências relacionais. Sendo assim, 

se faz necessário uma compreensão adequada da situação de violência, é preciso levar em conta os 

significados em torno dessa temática que são prevalentes no grupo cultural de referência dos 

envolvidos. É pertinente também, que as pessoas envolvidas em situação de violência não sejam 

fixadas em lugares de “vítima” ou “agressor”, dessa maneira, se cria a chance para que a voz de 

cada sujeito seja ouvida, bem como, os descolamentos e deslocamentos que essa postura pode 

proporcionar ( SACRAMENTO e REZENDE, 2006) 

Segundo os Princípios e Diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (MS 2004, p.16), “[...] a literatura vem demonstrando que determinados comportamentos, 

tanto dos homens quanto das mulheres, baseados nos padrões hegemônicos de masculinidade e 

feminilidade, são produtores de sofrimento, adoecimento e morte”. Baseados nisto, pode-se dizer 

que uma das estratégias de enfrentamento é a construção de novas masculinidades e novas 

feminilidades. 

O estudo da OPAS (2004) relata que a pessoa que vive em um contexto violento, que tende 

à violência, também se encontra em maior risco de sofrer desordens alimentares, alcoolismo, uso 

de drogas, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, fobias/pânico e baixa auto-estima 

(HEISE, ELLSBERG e GOTTEMOELLER, 1999). Assim, não se pode pensar/atuar nesta 

construção cotidiana e nas suas implicações para a saúde mental e a violência contra a mulher, sem 

envolver os homens, como aponta Heleieth Saffioti (2004) as pessoas envolvidas na relação 

violenta devem ter o desejo de mudar. É por esta razão que não se acredita numa mudança radical 

de uma relação violenta, quando se trabalha exclusivamente com a vítima. Sofrendo estas algumas 

mudanças, enquanto a outra parte permanece o que sempre foi, mantendo seus habitus, a relação 

pode inclusive, tornar-se ainda mais violenta. Todos percebem que a vítima precisa de ajuda, mas 

poucos vêem esta necessidade no agressor. As duas partes precisam de auxílio para promover uma 

verdadeira transformação da relação violenta. 

Segundo Dantas-Berger e Giffin (2005), A maior ocorrência (ou visibilidade) das violências 

físicas, seguidas pelas violências psicológicas (ameaça, difamação, injúria), sendo que “A 

violência sexual, especialmente a coerção e/ou violência sexual praticada por parceiro íntimo no 

âmbito privado, está pouco evidenciada ou inexistente nas estatísticas disponíveis” (DANTAS-

BERGER e GIFFIN, 2005, p. 419-420). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O tema da violência, por si só carrega uma conotação negativa, ao se falar em homem autor 

de violência contra a mulher, tal olhar se intensifica. Pois, recai o estigma aos sujeitos que cometem 

violência. Contudo assim como quem foi vitimizado, o autor de violência como a outra parte da 

situação, também precisa ser visibilizado. Uma vez que, os  relacionamentos conjugais implicam 

numa parceria e a violência muitas vezes, pode, ainda que de uma forma perversa, ser um modo 

de comunicação entre os parceiros, (Leavitt, 1983; Oates, 1984). A violência domestica também 

reflete a natureza das relações estabelecidas pelo casal, pois o conflito familiar se estrutura 

gradativamente a partir das experiências relacionais. 

E é justamente para o enfrentamento da situação de ambas as partes, que se faz necessário 

programas e/ou serviços de atendimento, seja no viés educativo e/ou terapêutico, é imprescindível 

que estes sujeitos envolvidos na situação de violência possam ser encaminhados para estas 

propostas de intervenção. Essa é uma das estratégias centrais para que se caminhe na direção de 

erradicar a violência ou a reincidência da situação violenta. 

Desse modo, se faz necessário pensar o comportamento dos homens envolvidos com a 

situação de violência a partir de seus contextos de vida, focalizando o processo de socialização que 

produz conexões entre masculinidade e violência. Essa perspectiva traz a participação da família e 

da cultura na produção de homens violentos e inclui questões sobre a violência estrutural de gênero, 

como uma construção social que determina uma relação desigual e opressiva entre as pessoas. 

Greig (2001) salienta a necessidade de articular as discussões acerca da masculinidade, gênero e 

violência, a fim de visualizar de forma mais concreta o lugar e a responsabilidade dos homens na 

violência baseada no gênero. 

Convém mencionar que através de políticas públicas as vulnerabilidades enfrentadas pelos 

programas e/ou serviços de atendimento sejam superadas. Desta maneira, acredita-se que 

efetivamente projetos em prol da equidade dos atendimentos no enfrentamento da violência se 

tornem possíveis. 

Nessa direção, para que seja efetivo, se faz necessário consolidar o funcionamento de uma 

rede bem articulada implicada com a demanda da violência e atenta à proteção das vítimas, ações 

de combate à violência, à promoção e adoção de medidas desta rede em prol da prevenção às 

situações de risco e da intervenção junto aos homens autores de violência. 

Convém salientar que no Brasil, universidades também estão engajadas em pesquisas no 

enfoque do homem autor de violência, desenvolvendo diferentes atividades voltadas para 

investigações relacionadas à intervenção e ensino, direcionadas à equidade de gênero em torno de 
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diversas problemáticas: saúde e direitos sexuais e reprodutivos, violência e discriminações de 

gênero, paternidades e masculinidades, processos de exclusão/inclusão, possibilitando a 

responsabilização e ruptura do ciclo da violência. 

Por fim, ainda que tenham sido mapeados programas e/ou serviços que atendam a homens 

autores de violência, e tenham a sua eficácia e importância política, e que haja diretrizes para as 

situações de violência de gênero, em específico no que toca ao homem que comete violência, ainda 

se faz necessário o fortalecimento das políticas públicas para maior visibilidade e viabilidade das 

propostas de intervenção. O predomínio de intervenções em prol da vítima de violência acabam 

por suscitar a impressão de que propostas que vislumbrem a outra face da demanda ainda são 

marginais. 

Para a quebra do ciclo da violência por meio da Educação, o psicólogo atuando como um 

educador social. Uma discussão sobre direitos humanos, coisa que o Brasil esta longe. Existem leis 

para evitar e punir a barbárie, porem não existe reconhecimento por parte da sociedade sobre os 

motivos que não se pode agir com violência. Programas sensacionalistas reforçam a violência. O 

cotidiano reforça nossa sociedade falocêntrica, patriarcal e machista que transforma a violência em 

ideologia, uma vez que, esta é banalizada e naturalizada e não fruto de uma conjectura sócio-

historica.   

Nessa direção, se faz necessário o engajamento da população masculina na promoção da 

equidade de gênero e nas ações pelo fim da violência de homens contra as mulheres. Confluindo 

com a aposta de que o sujeito autor de violência ao ser atendido possa reconhecer sua dificuldade 

e criar instrumentos para lidar com ela (OLIVEIRA, 2005) de modo a romper com o ciclo da 

violência. Através de programas que visa possibilitar ao homem em situação de violência de 

gênero, um espaço acolhedor pelo meio de uma escuta empática e analítica, que harmonize reflexão 

e ressignificação frente às questões que porta e carrega no âmbito da violência vivida, cuja 

finalidade última, é a de iniciá-lo num movimento de empoderamento para a quebra do ciclo de 

violência.  
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