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Resumo: O presente trabalho apresenta algumas reflexões sobre a violência doméstica na visão dos
homens que participaram do projeto de pesquisa junto ao Psijur, que é realizado pelos acadêmicos do
PsicoAção Cesuca no Serviço Escola da faculdade de Psicologia do Cesuca. De acordo com a ONU,
embora a maioria dos países já desenvolvam recursos para lidar com a violência contra a mulher, o
mesmo não ocorre com ações voltadas para os homens. Assim, comparativamente, intervenções com os
homens autores dessa violência têm recebido bem menos atenção. Dessa forma, foi criado esse grupo,
como objetivo de discutir o que levou a agressão e consequentemente a diminuição da violência de
homens contra mulheres. Os participantes do grupo são os autores de violência contra as mulheres com
base na Lei 11.340/06, batizada de Lei Maria da Penha. No Psijur são feitas avaliações de casais
encaminhados pelo Fórum de Cachoeirinha-RS, com casos de violência, destes casais muitos pretendem
manter o relacionamento, portanto acredita-se que através da realização de um grupo com os homens
agressores, haverá uma contribuição para a mudança de hábitos, reduzindo a incidência e,
consequentemente, definindo uma nova maneira de se pensar sobre a violência conjugal. Tendo no seu
desenvolvimento um procedimento metodológico predominantemente qualitativo, foram realizadas
entrevistas, coletas de dados no prontuário do Psijur, exibição de vídeos, realização de dinâmicas de
grupo com vivências, bem como, outras práticas. Os participantes foram recrutados através de convites
por telefone e no momento da entrevista de devolução. Foram seis homens que confirmaram presença,
mas apena um compareceu nos dois primeiros encontros. Realizando novamente os contatos com os que
haviam confirmado sua participação, avisaram que participariam nos próximos encontros. Até o
momento foram dois encontros, onde foi trabalhado com técnicas motivacionais e de acolhimento. No
primeiro encontro foi trabalhado a técnica do dinheiro e no segundo encontro um vídeo motivacional.
Como este trabalho está em andamento, algumas questões sobre o desenvolvimento e resultados serão
apresentados posteriormente.
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Abstract: The present work presents some reflections on domestic violence in the view of men who
participated in the research project next to the Psijur, which is conducted by the scholars of the
Psychoaction Cesuca in the School of the Faculty of Psychology of the Cesuca. According to the UN,
although most countries already develop resources to cope with violence against women, the same does
not happen with men-facing actions. Thus, comparatively, interventions with the perpetrators of this
violence have received much less attention. Thus, this group was created as a goal to discuss what led
to aggression and consequently the decrease in violence of men against women. The participants of the
group are the perpetrators of violence against women based on the law 11.340/06, named Maria da
Penha law. In the Psijur are made evaluations of couples directed by the forum of Cachoeirinha-RS,
with cases of violence, of these many couples intend to maintain the relationship, so it is believed that
through the realization of a group with the aggressor men, there will be a contribution to Changing
habits, reducing incidence, and consequently defining a new way of thinking about marital violence. In
its development a predominantly qualitative methodological procedure, interviews were conducted,
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collecting data in the Psijur's chart, displaying videos, performing group dynamics with experiences, as
well as other practices. The participants were recruited through phone invitations and at the time of the
return interview. It was six men who confirmed presence, but only one attended the first two dates.
Remaking contacts with those who had confirmed their participation, warned that they would participate
in the next meetings. So far it has been two meetings, where it has been worked with motivational and
host techniques. The first date was worked on the technique of money and on the second encounter a
motivational video. As this work is underway, some issues on development and results will be presented
later.
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