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RESUMO 
Os grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e 
familiar são uma estratégia de combate à violência contra as mulheres 
aderida nas últimas décadas por Organizações Não-Governamentais e 
pelo Sistema de Justiça com vistas a sensibilizar homens acerca da 
mudança de paradigmas e valores sociais imbricados no machismo e em 
padrões patriarcais que propulsam a violência contra a mulher. O 
presente artigo teve como objetivo sistematizar a implementação de 
tais grupos no âmbito brasileiro através de uma revisão de literatura que 
aborda a temática. Os resultados adquiridos externam a adesão de 
significativa parcela desses homens aos temas debatidos nos grupos, 
contudo, também apontam que tais estratégias ainda precisam ser 
incorporadas como política pública de estado para que tais práticas 
possam ter maior amplitude e uniformização de ações. 

 
Palavras-chave: Grupos Reflexivos. Violência de Gênero. Violência 

Doméstica. 

 

ABSTRACT 
The reflective groups for men who perpetrate domestic and family 
violence are a strategy for combating violence against women adhered 
to in recent decades by non-governmental organizations and the justice 
system with a view to raising men's awareness about the change of 
paradigms and social values imbedded in machismo and patriarchal 
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patterns that drive violence against women. This article aimed to 
systematize the implementation of such groups in the Brazilian context 
through a literature review that addresses the theme. The results 
acquired express the adhesion of a significant portion of these men to 
the themes discussed in the groups, however, they also point out that 
such strategies still need to be incorporated as state public policy so that 
such practices can have greater amplitude and uniformity of actions. 

 
Keywords: Reflective Groups. Gender Violence. Domestic Violence. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher é uma expressão da questão social decorrente da construção 

sócio-histórica que perpetua o patriarcado, sustentáculo do modelo capitalista de organização 

social, fonte das desigualdades de gênero e reprodutor dos fenômenos de violência que 

atingem mulheres de todas as idades, classes sociais, raças, religiões, estados civis e 

escolaridades no Brasil. 

Mulheres vítimas de violência de gênero contam com uma rede de proteção para 

enfrentamento dessa questão que incluem o amparo do sistema de justiça, cujas ações punem 

e coíbem tais atos, conforme previsto na Lei 11.340/06, a conhecida Lei Maria da Penha.  

Pautado na Lei 11.340/06, o Sistema de Justiça brasileiro incorpora ações destinadas aos 

homens que respondem processos judiciais de violência contra a mulher. Assim, amplia o 

atendimento para além das mulheres vítimas, estendendo aos acusados por meio dos Grupos 

Reflexivos para homens autores de violência doméstica e familiar. 

Anterior à apreensão dessa estratégia pelo Sistema de Justiça, os Grupos Reflexivos 

foram iniciativas da sociedade civil, através de Organizações Não-Governamentais como o 

Instituto de Pesquisas Sistemáticas e Desenvolvimento de Redes Sociais (NOOS), o Núcleo de 

Atenção à Violência, do Rio de Janeiro, e o Pró-Mulher, Família e Cidadania em São Paulo, tendo 

como finalidade debater as desigualdades de gênero, descontruir o machismo naturalizado na 

sociedade, propulsor das violências contra as mulheres. (LIMA; BUCHELE; CLÍMACO, 2011). 

Posteriormente, os Tribunais de Justiça em diversos estados federativos brasileiros 

aderiram aos Grupos Reflexivos com vistas a combater a violência contra as mulheres pela 

sensibilização de mudanças de paradigmas e valores sociais que as colocam em condição 

subalterna aos homens e buscando a ressocialização dos acusados e a não reincidência de 

práticas de violência de gênero. 
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Nessa perspectiva, essa pesquisa realizou uma revisão de literatura nacional através de 

estudos científicos produzidos nos últimos anos que apontam como os Grupos Reflexivos têm 

sido implementados no Brasil, seus efeitos no tocante ao enfrentamento da violência de gênero 

em âmbito doméstico e seus principais desafios contemporâneos. 

Para isso, contou-se com pesquisas realizadas por autores como Prates e Andrade 

(2013), Beiras e Nascimento (2017) e Lima, Buchele e Clímaco (2011), onde seus estudos foram 

sistematizados, integrados e avaliados acerca do tema.  

 

2 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

O estudo foi enquadrado na pesquisa básica pura, de abordagem qualitativa e dispondo 

de objetivos a pesquisa exploratória. Isso porque, conforme Severino (2013), levantaram-se 

informações sobre o objeto de estudo, a fim analisar os fenômenos estudados e interpretá-los 

em suas particularidades. Quanto à natureza das fontes, fez-se uso da pesquisa bibliográfica, 

baseada em artigos, dissertações e teses, com levantamento realizado na biblioteca virtual, em 

revistas eletrônicas científicas, periódicos e na base de dados scielo e google acadêmico, 

utilizando-se os descritores: grupo reflexivo para homens autores de violência contra a mulher, 

tendo-se Araújo (2009), Prates e Andrade (2013), e Lima, Buchele e Clímaco (2011) entre os/as 

autores que contribuíram para o estudo.  

A pesquisa empreendeu-se pelo método de revisão de literatura e análise de conteúdo 

referente ao arcabouço de revisão bibliográfica selecionada para o estudo. Essa opção se 

justifica porque os métodos escolhidos permitem aprofundar o conhecimento do fenômeno 

pesquisado e compreender, criticamente, as categorias de análise selecionadas, sistematizar a 

implantação dos grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e familiar no 

contexto brasileiro e suas manifestações nas mudanças de percepções destes quanto à 

masculinidade e desigualdades de gênero. 

 

3 A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SUAS MANIFESTAÇÕES SOCIOCULTURAIS 

 

A violência de gênero é um fenômeno interligado às concepções de masculinidade 

socialmente aceitas e consentidas que promovem desigualdades entre os gêneros, onde a 
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figura do homem se sobrepõe a da mulher em poder e autoridade. Nos processos históricos a 

sociedade reproduz e naturaliza a masculinidade em que homens violentam mulheres no 

âmbito doméstico (Prates, 2013). 

Homens são educados a cada geração a refrear emoções, estimulados a agir com 

agressividade, incluindo a violência física. Tais comportamentos são aceitos e concedidos 

socialmente como marcas que provam e reafirmam a masculinidade. No Brasil, onde a 

sociedade tem como base os padrões patriarcais e machistas, os homens têm a necessidade de 

imprimir uma postura socialmente aceita de defender a honra, a autoridade e poder, movidos 

pelo foco de não os tornar questionáveis (Prates, 2013). 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a cada ano, cerca de 1,3 

milhão de mulheres são agredidas no Brasil. O Instituto Patrícia Galvão divulga que uma mulher 

registra agressão sob Lei Maria da Penha a cada dois minutos. A pesquisa Data Senado, realizada 

em 2015 sobre violência doméstica e familiar, revela que uma em cada cinco mulheres já foi 

espancada pelo marido, companheiro, namorado ou ex. 

Conforme Araújo (2009), a violência doméstica é assim denominada porque ocorre no 

âmbito privado, nas relações de afeto, em sua maior parte, dentro dos lares, onde o autor 

mantem ou manteve comportamentos violentos em relação à mulher vítima, tal agressor pode 

ser seu genitor, filho, companheiro, marido ou namorado, e de ambos os sexos.  

A violência doméstica enquadra-se na violência de gênero. Esta se concretiza nas 

relações sociais e é historicamente construída de divisões de papeis a homens e mulheres. Às 

mulheres atribui-se o zelo à procriação, os cuidados domésticos, estereótipos em torno do ideal 

de feminilidade e submissão em relação aos homens. Aos homens é ensinado a ser forte, 

guerreiro, valente, mantendo a hierarquia na apropriação do poder e da dominação nas 

relações onde faz uso da força e da violência sobre a mulher (Araújo, 2009). 

No Brasil, até meados da década de 1970, a violência doméstica contra a mulher era 

vista como um problema de ordem privada, aceita pela sociedade como necessidade, pois os 

homens precisavam agredir suas companheiras “desobedientes” em “defesa da honra” 

masculina. Uma mudança começou a surgir a partir de iniciativas dos movimentos feministas, 

quando estes empreenderam lutas em busca de questionar a ordem estabelecida, promovendo 

debates em torno das desigualdades de gênero, e dos direitos humanos das mulheres para 

alcançarem espaços que outrora lhe eram negadas pela condição do sexo. Estes reivindicaram 
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intervenção do Estado na punição dos casos de violência contra a mulher e um aparato 

assistencial necessário para que a mulher vítima de violência doméstica possa ressignificar sua 

trajetória de vida longe do agressor. 

A conjuntura de promulgação da Constituição Federal de 1988 abriu precedentes para 

formulação de políticas públicas no enfrentamento a violência contra a mulher no âmbito 

doméstico. Contudo, os avanços foram poucos no sentido de punir os homens pelos atos de 

violência contra mulheres até a década de 2000, que depois de muito engajamento dos 

movimentos feministas, evidências nos noticiários e na vida em sociedade de mulheres que 

rotineiramente são agredidas e violentadas dentro de seus próprios lares, em 2006 promulgou-

se a 11.340/06, a Lei Maria da Penha, como aparato legal que reprime a violência doméstica e 

de gênero contra a mulher, estabelecendo normas a respeito da sua proteção. 

A Lei 11.340 de 2006 visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tanto no aspecto punitivo como de assegurar políticas públicas de combate a essa 

violência. Segundo a mesma, a violência doméstica ou familiar contra a mulher configura 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

 

4 GRUPOS REFLEXIVOS E O SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO 

 

Os grupos reflexivos são estratégias de combate à violência contra a mulher pautados 

na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), nos art. 35 e art. 52 que determinam a criação de centros 

de educação e reabilitação para agressores e o comparecimento destes em programas de 

recuperação e reeducação, direcionados pelo Poder Judiciário. 

Nas duas últimas décadas, os grupos reflexivos para homens autores de violência 

doméstica tornaram-se uma tendência de adesão dentro do sistema de justiça brasileiro na 

perspectiva da justiça restaurativa, que visa medidas socioeducativas de enfrentamento à 

violência e ao crime. São medidas socioeducativas pautadas na Lei 11.340/06, a qual prevê a 

determinação judicial em direcionar os autores de violência doméstica a programas de 

recuperação e reeducação para que estes possam ser sensibilizados sobre suas práticas 

violentas e possam ressignificar o modo como se relacionam com as outras pessoas e como 

vivem em sociedade. 
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Prates e Andrade (2013) definem os grupos reflexivos como uma intervenção que visa 

um trabalho com homens autores de violência doméstica onde possam ser estimulados a 

apreenderem sobre padrões sociais socialmente construídos e perpetuados, que promovem a 

desigualdade de gênero e comportamentos violentos em relação às mulheres. Conforme Prates 

e Andrade (2013), embora a Lei Maria da Penha aponte a criação de centros de reabilitação e 

responsabilização para homens autores de violência doméstica, não direciona para uma 

padronização. Por isso existe uma pluralidade metodológica, de monitoramento e avaliação na 

realização de tais grupos. 

Nos seus estudos, Prates e Andrade (2013) aprofundaram a análise sobre a realização 

de grupos reflexivos pela ONG Pró-Mulher, Família e Cidadania em parceria com o Poder 

Judiciário, na cidade de São Caetano, São Paulo. O estudo ocorreu entre os anos de 2006 e 2008, 

época em que os grupos reflexivos tinham 56 participantes homens autores de violência, 

selecionados e encaminhados pelos magistrados a partir de critérios de crimes cometidos, 

reincidência e gravidade. Os encontros ocorriam no total de 6 meses, realizado semanalmente. 

O estudo identificou que os grupos reflexivos tinham finalidade educativa, reflexiva e 

preventiva de questionar os valores da ideologia patriarcal, estereótipos e valores tradicionais 

de gênero que reforçam e legitimam a violência. 

Em 2013, Prates apresentou resultados de uma pesquisa que teve como objeto de 

estudo grupos reflexivos realizados por uma ONG em parceria com o 1° Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar do Estado de São Paulo. Os homens selecionados tiveram seus processos 

judiciais não julgados, tendo como contrapartida a presença nos grupos reflexivos. Dessa forma, 

o Poder Judiciário fez opção pela medida de suspensão condicional do processo. Os grupos 

ocorreram no período de oito meses e após esse período foram sistematicamente 

acompanhados pelo Sistema de Justiça devendo fazer-se presentes no Fórum a cada mês por 

um período de 24 meses. Ressaltou-se na pesquisa, a metodologias de abordagem nos grupos 

pelos facilitadores, que incluía dinâmicas de grupo, reportagens, vídeos, rodas de conversa e 

conteúdos relacionados a Lei Maria da Penha, gênero, família, dentre outros. 

Entre os resultados obtidos nos estudos realizados por Araújo (2009), Prates e Andrade 

(2013) e Prates (2013) acerca da experiência com grupos reflexivos coincidem o destaque da 

metamorfose de apreensões dos participantes acerca das temáticas tratadas nos grupos, onde, 

inicialmente, mostraram posicionamento resistente e mantinham discursos agressivos, de 
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culpabilização da mulher pela violência praticada, vitimistas, de negação e de senso comum. 

Mas se flexionaram ao longo dos encontros reconhecendo a necessidade de mudanças 

comportamentais, de valores acerca da visão de masculinidade, abrindo-se espaços para 

depoimentos pessoais e trocas entre os participantes. 

Araújo (2009) estudou a experiência de grupos reflexivos com homens autores de 

violência doméstica, realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na cidade de 

São Luís, identificando a finalidade destes em influenciar o comportamento dos autores de 

violência em relação a mudanças de concepções acerca da masculinidade. Os participantes 

eram encaminhados via determinação judicial em processos de medida protetiva, portanto, o 

comparecimento dava-se de forma obrigatória. Um total de 10 encontros ocorria 

semanalmente, com duração de 2 horas cada um. Os facilitadores dos grupos reflexivos 

possuíam formação em Serviço Social e/ou em Psicologia e abordavam temas como gênero, 

masculinidade, tipo de violência doméstica, comunicação, entre outros, apresentados através 

de oficinas, dinâmicas, roda de conversa, etc. 

Beiras, Nascimento e Incorcci (2019) abordam os grupos reflexivos como ações 

direcionadas a homens autores de violência contra mulheres, mapeando suas implementações 

nas cinco regiões do país entre os anos de 2015 e 2016. Aplicaram 26 questionários em 

instituições públicas e não governamentais que promovem grupos reflexivos no Brasil. Nos 

dados obtidos podem-se averiguar, entre outros aspectos, o objetivo em comum da 

responsabilização dos homens autores de violência e da redução da reincidência de violência 

contra a mulher. Além disso, na maioria dos grupos reflexivos, tanto em instituições privadas 

como nas instituições públicas, há vinculação ou apoio dos Tribunais de Justiça, como prevê a 

Lei n° 11.340/06. 

Beiras, Nascimento e Incorcci (2019) constataram ainda uma diversidade de 

metodologias na aplicação dos grupos reflexivos nos espaços pesquisados, não havendo um 

número em comum da quantidade de encontros realizados. Perceberam a presença de 

avaliação incorporada nas diferentes metodologias com o intuito de aprimoramento das 

atividades e prestação de contas às instituições vinculadas.  

Beira e Bronz (2016) produziram um documento denominado Metodologia de Grupos 

Reflexivos de Gênero, que trata da experiência do Instituto NOOS na implementação de grupos 

reflexivos com homens autores de violência doméstica. Tal Instituto foi pioneiro no trabalho 
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com homens autores violência doméstica, tendo sua atuação em matéria de gênero iniciada 

ainda em 1994, cujo objetivo seria o enfrentamento da violência de gênero e intrafamiliar, na 

construção de relações mais equânimes e igualitárias entre homens e mulheres. 

Beiras e Bronz (2016) retratam os resultados obtidos nos grupos reflexivos realizados ao 

longo dos anos no Instituto NOOS, dentre os quais ressaltaram a relevância dos (as) facilitadores 

(as) de grupos reflexivos desenvolverem um vínculo de confiança com os participantes dos 

grupos, com posicionamento pessoal e horizontal enquanto estratégias imbricadas na 

desconstrução da ideia de poder nos diferentes gêneros, além de possibilitar o espaço como 

meio de reconhecimento do lugar de fala dos participantes através do diálogo. Recomendam 

que os grupos sejam constituídos por mais de um facilitador para favorecer as reflexões e 

diálogos manifestados nos encontros dos grupos. 

Lima, Buchele e Clímaco (2011) abordam a experiência governamental com homens 

autores de violência contra a mulher a partir de um programa realizado pela Secretaria de 

Assistência Social de um município do Estado de Santa Catarina no ano de 2007. O grupo 

reflexivo era composto por 38 participantes em um total de 18 encontros anuais. A pesquisa 

apontou como um dos maiores desafios à realização dos grupos reflexivos a ausência de 

capacitação destinada aos facilitadores. 

Moraes e Ribeiro (2012) realizaram um estudo de caso acerca da experiência dos grupos 

reflexivos promovido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar na cidade do Rio de 

Janeiro. As autoras constataram que os grupos reflexivos funcionam com cerca de 9 a 14 

homens participantes, com idades entre 30 e 49 anos de idade, de diferentes classes sociais e 

níveis de escolaridade. Todos os participantes eram pais e a maioria era ex-

companheiros/maridos das mulheres que os acusaram. Os grupos eram facilitados por dois 

profissionais, sendo um Psicólogo e um Assistente social. Os encontros aconteciam 

quinzenalmente, num total de oito encontros, com duração de 2 horas cada um. Os grupos 

tinham como objetivo responsabilizar os autores de violência doméstica quanto ao crime, 

estimular mudanças de atitudes e socializar informações a respeitos dos direitos dos acusados 

como recurso judicial com potencialidade para tratar dos conflitos em detrimento da violência 

doméstica. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Segundo Prates e Andrade (2017), Prates (2013) os grupos reflexivos para homens 

autores de violência doméstica são uma estratégia de incluí-los nas propostas institucionais de 

intervenção no combate à violência contra a mulher, uma vez que ações voltadas somente às 

mulheres não proporciona efetividade no enfrentamento à problemática, lidando apenas com 

uma parte do processo.  

Prates e Andrade (2017) destacam que a Lei Maria da Penha, apesar de remeter a 

medidas de combate à violência doméstica como os grupos reflexivos, não aponta diretrizes 

que os normatize. Possivelmente, por isso existe a ausência de uniformização entre as 

metodologias dos grupos nos diversos espaços onde são implementados no Brasil. Apesar disso, 

as pesquisas realizadas apontam que estes são concebidos no propósito comum de educar, 

reeducar, reabilitar e reconstruir homens e suas concepções a respeito de masculinidade e 

igualdade de gênero.  

Os grupos reflexivos contribuem para o esclarecimento aos homens sobre “as mulheres, 

seus direitos, suas conquistas, e seu lugar na sociedade” promovedor das mudanças sociais 

contemporâneas de enfretamento a desigualdade gênero. (PRATES, 2013, p. 193). Os grupos 

reflexivos possibilitam o entendimento aos homens da importância de estabelecer novas 

formas de se relacionar com as mulheres tanto no âmbito privado quanto público. Analise-se 

como positiva a proposta e o alcance dos grupos reflexivos em estimular os participantes a se 

apropriarem de novas formas de agir e pensar, sobretudo, acerca dos conflitos interpessoais e 

familiares. 

Existe ainda o consenso entre estudiosos da temática de que os grupos reflexivos atuam 

enquanto medida socioeducativa de combate à violência doméstica e a necessidade de que tal 

estratégia precisa ser incorporada como política pública adensada ao seio de atuação da rede 

de prevenção a violência de gênero no âmbito do Estado. (Prates e Andrade, 2013). Os 

resultados esperados e alcançados nos empreendimentos de grupos reflexivos para homens 

autores de violência doméstica são que os (as) facilitadores consigam estabelecer entre os 

participantes a solidificação de novas concepções socioculturais em torno dos papeis de 

homens e mulheres, onde as relações de poder se estabelecem, para que a violência possa ser 

extirpada dando lugar à convivência com base no afeto e no respeito mútuo. 
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Dessa forma, o sentido dos grupos reflexivos se dá na perspectiva de perceber a 

violência doméstica como uma problemática social que merece especial atenção, e que seu 

enfrentamento não se esgota em medidas punitivas aos autores, ressaltando a necessidade de 

construção de ações que visem o empoderamento às mulheres como também de ações de 

estímulo a conscientização dos homens, na construção gradativa da compreensão que 

desmistifica os papeis desiguais entre os sexos e proporcionando possibilidades de percepções 

igualitárias. 
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