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Introdução: A ideia de implementar grupos reflexivos para homens, autores de
violência contra mulher, surgiu quando da formulação do projeto de intervenção, na
disciplina Estágio Básico I. Inicialmente os alunos almejavam trabalhar na Delegacia
de Mulheres, em Coronel Fabriciano, junto às vítimas. Porém, instigados pelo
professor, aceitaram o desafio de desenvolverem uma ação para os autores da
violência. Apresentaram a proposta para a Juíza de Direito e titular da 1ª. Vara
Criminal da Comarca de Coronel Fabriciano, que deu todo o apoio necessário para o
seu desenvolvimento. número de pessoas, já que é notório o volume de casos de
violência. Objetivo: Objetivo Geral é proporcionar a implementação de grupo
socioeducativo para atendimento de homens que figuram como agressores nos
processos de violência doméstica, que tramitam na Vara Criminal e da Infância e
Juventude das Comarcas de Coronel Fabriciano, Ipatinga e de Timóteo.  Metodologia:
Este projeto caracteriza-se como um projeto de intervenção psicossocial, de caráter
interdisciplinar, voltado ao atendimento de homens autores de violência contra a
mulher, de acordo com orientação teórica da Oficina de Dinâmica de Grupo, proposta
por Afonso.  Resultados: Do 2o. semestre de 2018 até o 1o. semestre de 2019, foram
realizados quatro grupos reflexivos pela parceria com o Fórum de Coronel Fabriciano.
Neste 2o. semestre de 2019 estão sendo realizados dois grupos e temos a previsão de
iniciarmos o primeiro grupo na Cidade de Timóteo, em parceria com o Fórum daquela
cidade. Além dos grupos foram realizadas três rodas de conversa no campus do
Caladinho, trazendo a discussão sobre masculinidade. E no dia 30 de setembro, está
prevista uma roda de conversa intitulada "Silêncio que mata - sobre suicídio entre
homens". Houve em um dos grupos casos de reconciliação entre o homem autor de
violência e sua companheira e relatos de mudança de perspectiva sobre as relações de
gênero, após a participação nos grupos. Realizamos, também, um teatro-fórum
discutindo a violência doméstica, em uma escola municipal, como atividade do
Empreender Social. 
 Conclusão: Temos verificado grande interesse dos alunos em participar do projeto de
extensão, bem como temos constatado que trazer a reflexão sobre masculinidade tóxica
e a herança nociva do patriarcado não só sobre as mulheres, mas também para os
homens, é a solução.

Palavras-chave: Autores de violência. Maria da penha. Masculinidade. 

20ª Semana de Iniciação Científica e 11ª Semana de Extensão: Políticas Públicas e o Bem Comum: o papel da pesquisa e extensão

30 de outubro a 01 de novembro de 2019, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


