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Introdução
O objetivo deste texto é problematizar elementos com relação às violências de 

gênero e às masculinidades no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) a partir da 
experiência de intervenção com homens autores de violências em atendimentos no Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social/Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (CREAS/PAEFI) no município de Blumenau/SC. 

Masculinidades chegam no SUAS para o atendimento de demandas de violência
Em Blumenau, o Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e 

Intrafamilair (PPVCDI) foi instituído por meio da Lei Municipal nº 5.825, de 27/12/2001, 
que orientou e formalizou o atendimento às mulheres e seus filhos, bem como aos homens 
autores de violência, e regulamentou o combate à violência doméstica e intrafamiliar no 
âmbito da Política Municipal de Assistência Social. Ressaltamos que em 2004, portanto, 
ainda antes da promulgação da Lei 11.340, surgiu o anseio de possibilitar aos homens 
autores de violência um espaço que direcionasse o caminho interventivo como mais um 
instrumento de enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres. A partir desse 
momento, passou a ser realizada a acolhida de todos os homens companheiros/esposos 
de mulheres atendidas no PPVCDI. Cabe esclarecer que independente se as situaões 
tinham sido denunciadas na delegacia, ou se vinham encaminhadas pela rede de serviços 
da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). O objetivo era escutá-los e 
dar voz a estes homens e propor alternativas de mudança em relação ao comportamento 
agressivo para que eles pudessem refletir sobre suas vidas e, consequentemente, pudessem 
ressignificar suas percepções de masculinidades e sua posição na condição de autores de 
violência.

É importante situar que o processo de intervenção com os homens autores de violência 
em Blumenau teve início em 2004 de forma voluntária, portanto, é anterior à Lei 11.340 
– de 07 de agosto de 2006. 

Para mobilizar os homens, a equipe fez busca ativa através de realização de visitas 
domiciliares em horários noturnos e aos sábados para sensibilizar e convidar os homens 
para participarem do grupo no período noturno, devido ao fato de os homens trabalharem 
em horário comercial. A trajetória histórica até aqui exposta referente ao PPCVDI, 
integrante da política de assistência social, evidencia os cenários que permitem conhecer 
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a origem do trabalho com homens autores de violência como um instrumento para o 
enfrentamento das violências de gênero contra as mulheres em Blumenau. Este histórico 
pode ser consultado em Bortoli (2020). 

Em 2014, o município de Blumenau adequou-se à Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (2009), e foram criados dois CREAS, que incorporaram os serviços do 
PPCVDI. As mulheres em situação de violência passaram a ser acolhidas e atendidas no 
PAEFI, no nível de média complexidade do SUAS conforme a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais.  O atendimento às situações de violências contra as mulheres 
é uma das ações executadas pelos CREAS, por meio do PAEFI e, também, aos homens 
autores de violência. 

Outro elemento a ser destacado, desde outubro de 2014 foi firmada uma parceria entre 
a SEMUDES/CREAS e a Promotoria e o Juizado da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Blumenau, para que todos os homens que respondam processo por violência contra as 
mulheres, por meio da Lei n. 11.340/2006, recebam medida cautelar ou sentencial para 
participação do grupo reflexivo de homens autores de violências contra as mulheres. Em 
outubro de 2019 foi assinado um termo de parceria com o TJSC estabelecendo o fluxo 
de encaminhamento dos homens autores de violência.

 Em 3 de abril de 2020, a Lei nº 13.984, prevê como objetivo “obrigar o agressor a 
freqüentar centro de educação e de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial”. 
Desse modo, inclui na lista de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha 
o comparecimento do homem acusado de violência a programas de recuperação e 
reeducação, bem como de acompanhamento psicossocial. Tal Lei contribui para o 
enfrentamento das violências de gênero contra as mulheres, mas, sobretudo, abre espaço 
para que os homens sejam acolhidos e tenham a oportunidade de rever seu comportamento, 
no âmbito das políticas públicas. O fato dos homens chegarem até o CREAS através do 
encaminhamento judicial é compreendido apenas como uma estratégia de acolhermos esta 
demanda, no sentido de contribuir com o enfrentamento das violências de gênero contra 
as mulheres. Não é relevante o fato deste homem ser encaminhado pelo judiciário ou 
qualquer outro serviço, o que é relevante é a acolhida e a construção de vínculo com estes 
sujeitos, somente assim vamos possibilitar espaços reflexivos no sentido de ressignificar 
suas masculinidades, sendo este um importante instrumento de enfrentamento à situação 
de violência contra as mulheres. 

Em 17 de março de 2020, os grupos reflexivos para homens autores de violência 
desenvolvidos nos CREAS de forma presencial foram suspensos, em função do Decreto 
nº 12.589, que declarou situação de emergência no município de Blumenau e definiu 
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (covid-19). A 
partir de maio de 2020, devido ao isolamento social e preocupado com a continuidade 
dos serviços oferecidos, o CREAS I redimensionou suas atividades e reorganizou os 
grupos reflexivos via uso das plataformas digitais, ou seja, aplicativos WhatsApp e Google 
Meet, assegurando seu desenvolvimento. Deste então, os grupos reflexivos para homens 
autores de violência de genero contra as mulheres vêm ocorrendo semanalmente no 
horário noturno, e tem em média 10 a 15 participantes. Assim, as novas tecnologias e as 
mídias digitais compreendidas aqui como novas formas de manifestação das linguagens, 
que possibilitam o conhecimento, informação e reflexão e ressignificação dos fenômenos 
sociais abordados. Trata-se, portanto, de uma alternativa para permanência dos serviços, 
de forma comprometida com processos emancipatórios como ação não só possivel, mas 
extremante necessária, no enfrentamento das violências contra as mulheres nos contextos 
da Política de Assistência Social.

Os grupos reflexivos ocorrem de forma aberta utilizando-se de dinâmicas e vivências 
que permitam a construção de vínculos de confiança onde os homens, mesmo tendo sido 
encaminhados judicialmente, constroem uma identitade de grupo. Além das situações de 
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medida judicial, são estendidos convites também para homens atendidos no PAEFI e cuja 
equipe identifica a vivência de violência doméstica. Observamos ainda que o vínculo de 
confiança que este homem estabelece com o serviço é outro fator relevante que influencia 
na participação no grupo.

Os encontros promovem um espaço de escuta e orientação aos homens autores de 
violência e se revelaram como efetivo instrumento de intervenção para reflexão e manejo 
das relações familiares caracterizadas pela prática da violência pautada nas relações de 
poder e opressão, relacionadas às questões de gênero, viabilizando o autoconhecimento 
e reduzindo a reincidência de práticas violadoras de direitos. 

REFERÊNCIAS 
Brasil (2006). Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006.
Brasil. Conselho Nacional de Assistência Social. (2009). Resolução nº 109, de 11 de 
novembro de 2009. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
BORTOLI, Ricardo. Violências de Gênero contra as Mulheres em Blumenau/SC: os 
sentidos de masculinidades segundo os operadores/as do direito. Tese de Doutorado 
(defendida junto ao Programa de Pós Graduação Serviço Social). Universidade Federal 
de Santa Catarina. 2020.


