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INTRODUÇÃO:
O presente relato refere-se à experiência de trabalho do Projeto Caminhos, realizado
no Fórum da 6ª Vara Criminal – Vara Maria da Penha, na cidade de Londrina. Trata-se de um
trabalho direcionado ao atendimento de homens autores de violência doméstica contra a
mulher que vinham encaminhados pela 6ª Vara Criminal, devido a uma pena alternativa
proferida nas sentenças condenatórias ou em cumprimento de medida protetiva. O Projeto foi
resultado de um convênio firmado entre o Ministério da Justiça e a Secretaria da Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos do Paraná em parceria com a 6ª Vara Criminal; Secretaria da
Mulher de Londrina; Centro de Acompanhamento a Mulher e demais instituições
governamentais e não governamentais.
OBJETIVO:
O trabalho teve como objetivo principal o atendimento de homens autores de violência
doméstica contra a mulher numa participação em grupo buscando a reflexão e
responsabilização da medida protetiva, a promoção de diferentes formas de prevenção e a
desnaturalização da conduta violenta.
METODOLOGIA:
O projeto contava com uma equipe técnica composta por três profissionais psicólogos,
um advogado, dois assistentes sociais e três estagiários graduandos das referidas áreas.
Consistia numa entrevista inicial com cada participante que vinha encaminhado pela 6ª vara
criminal e, a partir da possibilidade dos horários dos participantes, estes eram direcionados a
um trabalho em grupo específico, que era realizado no período da manhã ou da tarde. Os
grupos eram formados por 9 a 12 homens, e ocorriam numa frequência de uma vez por
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semana, com duração de uma hora e trinta minutos, totalizando 12 semanas (três meses).
Cada encontro abordava um tema específico acerca da violência que estava disposto em 5
eixos: Gênero, História de Vida e Família, Violências, Resolução de Conflitos e Finalização.
Como abordagem de aplicação metodológica utilizou-se de dinâmicas de grupo, recursos
audiovisuais, trocas de experiências de vida e discussões diante do tema proposto. O
entendimento e a condução dos encontros grupais tiveram como base teórica o artigo de
Freud, “Psicologia de grupo e análise do ego” (1969), que coloca o mecanismo de
identificação como pedra fundamental num processo grupal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Foram atendidos 200 homens autores de violência doméstica entre fevereiro e
novembro de 2013. Minha participação efetiva foi o acompanhamento de dois grupos, sendo
o grupo denominado 1 com 6 participantes e o grupo que denominamos 2, composto de 12
participantes. Embora não se tenha uma garantia sobre a reincidência do ato pelo qual foram
condenados, pôde-se perceber uma melhor compreensão dos temas propostos acerca da
violência doméstica a partir das falas dos sujeitos e de suas participações, concordando com
Freud (1969) quando este afirma que a agressividade é um impulso inato e essencial à
sobrevivência do ser humano, impulso do qual ele não pode se libertar inteiramente. A partir
daí pôde-se levar os participantes a reflexão de que a agressividade está presente no homem,
entretanto, o que faz o sujeito tornar-se violento, excessivamente agressivo, ao menos no que
tange à convivência com outro, são diversas situações construídas em suas histórias de vida,
em suas singularidades. Percebeu-se, também que a experiência de trabalho em grupo foi
muito positiva, sobretudo em relação à identificação entre os participantes culminando no que
Freud denomina a expressão de laço emocional com outra pessoa (Freud, 1969). É possível
também pensar que esses homens se identificaram com suas vítimas, na medida em que se
mostraram poder se colocar simbolicamente em seus lugares, sendo capazes de imaginar a sua
dor. Outro ponto favorável foi o desejo dos participantes de ambos os grupos de continuar o
trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Acredita-se que o trabalho com o homem autor de violência doméstica se enriquece
muito ao criar um espaço de escuta voltado para esse sujeito, de maneira que ele possa refletir
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acerca de suas atitudes, responsabilizar-se por suas ações, compreender as diversas formas de
violência e repensar seus papeis e seu lugar na sociedade atual, bem como a retomada de
valores e a implicação destes em seus relacionamentos afetivos, colaborando para a prevenção
da violência doméstica. Ainda, conclui-se que a violência como problema dito de ordem
pública necessita da ação de diversos profissionais calçados de seus saberes e interessados em
contribuir e compartilhar suas práticas a fim de efetivar este serviço numa uma política
pública que possa colaborar na quebra do ciclo da violência.
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