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Resumo 

 

Esta pesquisa apresenta um levantamento sobre os serviços existentes 

no Brasil para atender aos agressores de violência doméstica contra a mulher. 

Após a promulgação da Lei Maria da Penha, a temática ganhou visibilidade na 

sociedade como um todo, mas o agressor ainda é pouco lembrado neste 

processo de enfrentamento.  

 A fim de entender melhor a invisibilidade do agressor aos olhos do poder 

público, essa monografia constrói uma reflexão sobre os serviços e 

mecanismos existentes para atender ao agressor, tentando desvendar onde 

estão esses serviços, qual a finalidade deles, quais os rebatimentos que as 

ações propostas causam nas relações intrafamiliares e, consequentemente, na 

sociedade, e o que pensam os profissionais que atuam no cerne do problema.  

 O caminho teórico metodológico consiste em análise documental e 

entrevistas realizadas com profissionais de diversas esferas cujo trabalho 

esteja relacionado ao atendimento dos agressores, numa tentativa de abarcar o 

debate sobre a mais ampla perspectiva.  

 

Palavras-chave: violência doméstica contra a mulher; agressores; Lei Maria da 

Penha. 
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Introdução 
 

 A violência doméstica contra a mulher é o fenômeno social mais 

democrático e globalizado que existe – não faz distinção de raça, cor, etnia, 

classe social, religião, idade, etc.; embora apresente especificidades em suas 

formas de manifestações dentro de cada marcador social da diferença.1 Está 

presente todos os dias, em todos os cantos do mundo. É quase invisível 

porque acontece entre quatro paredes, na privacidade das relações, no entanto 

seus danos são sentidos pela sociedade como um todo. Vem de onde menos 

se espera e é difícil superá-la, pois é cometida por pessoas que compõe laços 

afetivos e de confiança.  

 Há três anos tive meu primeiro contato com a  temática, violência 

doméstica contra a mulher, quando realizei projeto de Iniciação científica. 

Desde então venho realizando estudos sobre a questão. Em 2012 finalizei uma 

pesquisa de iniciação científica intitulada A atuação do CREAS no trâmite da 

violência doméstica em Santos : Mulheres em foco e em sua conclusão percebi 

que haviam lacunas a serem preenchidas ao falar do como lidar com essa 

violência, tais como : onde se localiza o agressor no processo de combate à 

violência; com que viés são construídas ações para o agressor e como se dá a 

reinserção do agressor no núcleo familiar (se o há) após as ocorrências de 

violência tratadas pela polícia.  

 Defendo a ideia de que o agressor é ponto fundamental na erradicação 

da violência doméstica contra a mulher, até mais do que as próprias mulheres, 

visto que o ciclo da violência é perpetrado, via de regra, por ele e não por ela, 

embora a violência doméstica seja relacional. A mulher, ao sair da relação 

violenta, encerra o ciclo da violência para ela, na vida dela; mas o agressor não 

encerra este ciclo, porque na vida dele a produção de sentidos sobre a 

violência não foi alterada, então ele vai entrar em outra relação, com outra 

mulher, e o ciclo da violência vai continuar fazendo outras vítimas. 

                                    
1 
Marcadores sociais da diferença são distinções utilizadas para classificar os indivíduos em 

sociedade, sendo eles: sexo, gênero, etnia, classe social, religião, geração, etc. (In Facchini, 

Regina. Programa de Doutorado em Ciências Sociais – IFCH/Unicamp, 2008)    
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 Tem sido cada vez mais popular o debate sobre o enfrentamento da 

violência doméstica contra a mulher. Com a criação da Lei Maria da Penha2 em 

2006, a causa ganhou notoriedade e passou a compor a agenda do poder 

público com a divulgação de campanhas e serviços de atendimento e proteção 

às mulheres agredidas, e da sociedade civil, com inúmeros movimentos 

sociais3 e organizações não governamentais4 que promovem ações feministas, 

fazendo assim com que os profissionais se especializem cada vez mais para 

lidar com a situação, e impulsionando a busca das mulheres pela efetivação de 

seus direitos. No entanto, observa-se que quase oito anos depois, a Lei Maria 

da Penha ainda não foi efetivada por completo, principalmente no que tange 

aos agressores, não havendo qualquer ação expressiva que os levem em 

consideração. Diante dessa inquietação, o presente estudo se propõe a 

constatar a efetividade ou não da Lei Maria da Penha no que tange ao 

agressor, em relação aos artigos 30, 35 e 45 da respectiva lei; e identificar 

ações e propostas para lidar com os agressores em território nacional, seja no 

formato de lei, seja no formato de Politica Pública. São eles:    

Art. 30° Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras 

atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer 

subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver 

trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras 

medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com 

especial atenção às crianças e aos adolescentes. [...] 

                                    
2
 Lei Federal n° 11.340 de 07 de Agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8
o
 do art. 226 da Constituição Federal, 

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; 

dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera 

o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 

providências.  
3 
 Ações organizadas pela sociedade civil, vide “Marcha das Vadias” e “Católicas pelo direito de 

decidir”.  
4
 Instituições construídas pela sociedade civil organizada, vide “Casa Eliane de Grammont” e 

“Instituto Maria da Penha”.   
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Art. 35° A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios 

poderão criar e promover, no limite das respectivas competências: [...] 

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. [...]  

Art. 45° O art. 152 da Lei n
o
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 152. ................................................... 

Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o 

juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a 

programas de recuperação e reeducação.”  

 

 O caminho metodológico necessário para atingir os objetivos colocados 

exigem examinar a legislação atual à procura das determinações legais em 

relação ao agressor, examinar o processo histórico de construção dessas 

determinações legais e seus efeitos, e fazer um levantamento nacional sobre 

políticas públicas, ações, propostas e serviços que visam atender aos 

agressores. Trata-se de uma pesquisa de campo e documental. O universo da 

pesquisa são os serviços de atendimento aos agressores de violência 

doméstica contra a mulher, tanto no âmbito da Assistência Social quanto no 

âmbito da Segurança Pública. Foi feito um mapeamento de organizações 

públicas e ONG’s que trabalham com agressores de violência contra a mulher, 

sendo a busca realizada através de sites oficiais disponíveis na internet e 

contatos via telefone e e-mail onde foi utilizado como instrumento da pesquisa 

de campo questionários enviados aos profissionais das organizações e 

entrevistas (anexo 2: roteiro de questionário).   

 O estudo é composto por três capítulos, sendo o primeiro destinado a 

entender as categorias teóricas do debate sobre a violência doméstica que 

serão abordadas na pesquisa, sendo elas: gênero e patriarcado, violência 

doméstica contra a mulher, agressor, e ciclo da violência. Busca-se apresentar 

que fenômeno é esse, e quem são os sujeitos dessas relações. O segundo 

capítulo é destinado a resgatar o processo histórico de construção das políticas 

públicas e mecanismos existentes para coibir e tratar da questão da violência 

doméstica contra a mulher, avaliando desde os aspectos históricos aos 

jurídicos e executores dessas políticas, com o objetivo de entender como se dá 

a implantação de tais serviços e o que existe por trás de cada um deles, 

principalmente a Lei Maria da Penha, que representa o mecanismo central 
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dessa questão. O terceiro capítulo se dedica a desvelar a invisibilidade do 

sujeito agressor, promovendo reflexão sobre o serviços que o atendem, quais 

os limites e desafios dos profissionais que trabalham com o agressor e o que 

pensa o Poder Público sobre tais mecanismos. E por fim, conclui-se todo esse 

percurso, de forma que possibilite algumas reflexões importantes sobre todo 

esse universo que é a violência doméstica contra a mulher.  

 

Capítulo 1 

Violência doméstica contra a mulher: Uma categoria de análise. 

 

 A violência doméstica contra a mulher tem raízes, incisões e contrastes 

profundos, num termo muito específico. Para sua compreensão, necessita ser 

analisada de forma minuciosa, dentro de um amplo contexto histórico e jurídico.  

 De acordo com o dicionário online “Origem da Palavra”, 

etimologicamente, a palavra violência vem do latim violentia que significa 

veemência, impetuosidade; deriva de violentus que é “o que age pela força”, e 

está relacionada à violare, que é “tratar com brutalidade, desonrar, ultrajar”. Já 

a violência doméstica é relativo à família, ao lar, a casa, ou seja, qualquer ato 

de brutalidade que causa dano, sofrimento, lesão ou morte à alguém do 

convívio familiar. O termo familiar significa que se trata de relação de 

intimidade, confiança e afeto, independentemente de coabitação ou laços 

sanguíneos. Por sua vez, a violência contra a mulher é todo ato praticado 

contra outrem do gênero feminino que lhe cause dano, lesão, sofrimento ou 

morte, com a particularidade de que a causa primeira da agressão e o modo 

como esta agressão é tratada pelo conjunto da sociedade advém do fato de 

que a pessoa agredida é mulher, ou seja, essa agressão baseia-se na 

diferenciação – e aqui é vista com desigualdade5 – entre o gênero feminino e 

masculino.  

                                    
5
 Leia mais sobre isso em: SAFFIOTI, Heleieth I.B. Violência doméstica: do privado ao público. 

Significados da violência. Presença da Mulher. 1998, n°31  
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 O gênero6  não é uma coisa natural, biológica, pois se trata de algo 

construído historicamente pelo conjunto da sociedade onde diferencia-se e 

define-se o que é feminino e o que é masculino para muito mais além do que o 

sexo. Sexo e gênero não são a mesma coisa, ao passo que o sexo feminino e 

sexo masculino são aspectos puramente biológicos, e o gênero feminino e 

gênero masculino são padrões de comportamento aprendidos, construídos 

socialmente e reproduzidos ao longo da história. Invariavelmente, essa 

diferença foi tomada como desigualdade; estabeleceu-se uma hierarquia entre 

ambos, onde o gênero masculino foi definido como a supremacia, sendo o 

símbolo da força, da coragem, da robustez, da potência; e o gênero feminino 

foi definido como símbolo da fragilidade, da sensibilidade, da pureza, da 

impotência - algo que precisa ser cuidado, protegido e educado/domesticado.  

 Ora, se convencionou-se que o gênero masculino é a supremacia e o 

gênero feminino é a impotência, logo, o gênero masculino é quem dita a moral 

e a ética da sociedade. Sendo assim, o homem tem o aval da sociedade para 

educar as mulheres impondo-lhes suas regras, e assim, puni-las quando 

acharem que estas regras foram transgredidas. Esse é o estopim da violência 

doméstica contra a mulher. Os homens, além de controlarem absolutamente o 

espaço público, também no ambiente doméstico o patriarca faz valer a sua lei.  

 Patriarca advém de patriarcado, palavra de origem grega patér que 

significa “pai” + arkhé que significa “poder”. Segundo Gasparetto, o patriarcado 

deu origem ao termo patriarcalismo, que é a definição ideológica da 

supremacia masculina nas relações sociais. A primeira vez que o termo foi 

usado com conotação de preponderância do homem na organização social foi 

pelos hebreus, na Grécia Antiga, com o propósito de qualificação do líder de 

uma sociedade judaica. O período de supremacia do patriarcado permaneceu 

por vários séculos, dando total poder à figura masculina em liderar a 

sociedade, mas a Revolução Francesa  colocou em questionamento tal forma 

de organização. O movimento francês defendia os ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade, abrindo novas portas para os indivíduos se 

                                    
6
 Leia mais sobre isso em: SAFFIOTI, Heleieth. Primórdios do conceito de gênero. Cadernos 

PAGU, 1999. 

http://www.infoescola.com/historia/revolucao-francesa/
http://www.infoescola.com/sociedade/patriarcalismo/
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posicionarem no mundo e acabou com a concepção massificadora que rotulava 

dessa forma as pessoas. Por tais motivos, a Revolução Francesa inaugurou 

uma nova fase na história da humanidade ocidental, marcando o início da 

chamada História Contemporânea, e o resultado repercutiu no Ocidente 

influenciando diversos povos, incluindo o Brasil. De todo modo, 

o patriarcalismo ainda está embutido no subconsciente da sociedade. Embora 

as leis ocidentais afirmem que há igualdade entre homens e mulheres e entre 

todos os indivíduos, o Patriarcalismo ainda se manifesta fortemente, e a 

violência doméstica contra a mulher é uma dessas manifestações. 

 Deste modo, a violência doméstica contra a mulher é o fenômeno social 

global praticado pelos homens contra as mulheres, por motivação de 

desigualdade de gênero. Via de regra, essa manifestação de violência é 

relacional, entendendo que se dá no âmbito de relações íntimas, e relações 

íntimas subentende interação e troca entre duas pessoas, mutuamente.  

 

 

1.1 Mulher: vítima, cúmplice ou culpada? 

 

 Uma discussão polêmica e importante sobre a violência doméstica 

contra a mulher é como denominar a mulher que se encontra em situação de 

violência; entendendo que o uso de cada conceito carrega consigo um 

significado teórico que elucida a concepção que o autor possui sobre a 

temática.  

 Existem basicamente três correntes teóricas7 sobre o assunto, sendo 

elas 1) a ideia de vitimização: retratam a mulher como uma vítima, que precisa 

urgentemente de socorro, numa condição de objeto e não de sujeito, apática e 

passiva, 2) a ideia de cúmplice: retratam a mulher como coautora da sua 

própria situação de violência, ao passo que escolhe se manter na relação 

                                    
7
 Leia mais sobre as três correntes teóricas em: SANTOS, Cecília MacDowell; IZUMINO, Wânia 

Pasinato. Violência contra as mulheres e violência de gênero: notas sobre estudos feministas 

no Brasil. Revista E.I.A.L., Universidade de Tel Aviv, 2005.  
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violenta, e não busca ajuda ou faz qualquer movimento para romper com esta 

situação, muitas vezes revidando a violência e 3)a ideia de culpada: retratam a 

mulher como possível culpada pela agressão que sofrera, ao passo que ela se 

percebe na relação violenta mas prefere “negociar” com o parceiro ao invés de 

sair da relação. Dessas três correntes, surgem terminologias das mais diversas 

formas, “mulheres vítimas de violência”, “mulheres em situação de violência”, 

“mulheres vitimizadas”, entre outras, mas todas com um significado teórico 

importante que deve ser considerado no seu emprego.  

 Nesse estudo, optou-se por uma abordagem imparcial – dentro do 

possível - pois compreende-se a violência doméstica contra a mulher como 

sendo relacional, e além de tudo, relativa, haja vista que as relações pessoais 

possuem particularidades. Da mesma forma que existem as vítimas, existem as 

cúmplices e existem as culpadas – embora os números da violência doméstica 

tenham os homens como principais agressores, têm aumentado ao redor do 

mundo o número de mulheres na condição de autora da transgressão 8 . 

Atenhamo-nos ao fato comum a todas: as diferenças entre os gêneros, quando 

vistas como desigualdades, são a causa da violência doméstica. Nesse caso, 

parece oportuno utilizar o termo “mulher em situação de violência”. Estar em 

uma situação pressupõe passagem temporal, ou seja, a situação pode mudar, 

e deixar de existir. 

 

1.2. A cara que a violência tem 

 

 Como elucidado anteriormente, a violência doméstica contra a mulher é 

ainda um assunto que carece de amadurecimento teórico. Existem diversas 

formas de interpretação, e muitos entraves entre os estudiosos da 

problemática. Mundialmente, a violência doméstica contra a mulher é 

                                    
8
 Leia mais sobre isso em: BEÇA, Sara da Silva. A mulher enquanto agressora no crime de 

violência doméstica, 2012.  
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abordada9 como violência conjugal; a diferença entre elas está no fato de que a 

primeira engloba relações familiares independentemente de matrimônio, 

podendo ser outros tipos de relações de parentescos, tais como filhas e pais, 

irmãos, primos, tios e sobrinhas, padrastos e enteadas, avôs e netas, enfim, 

toda a teia de relações familiares, até mesmo vizinhos e amigos da família. Já 

a segunda, se atém aos casos de violência perpetrados por parceiros sexuais, 

tais como maridos, namorados, amantes, e ex-companheiros em geral.  

 Durante a busca por material bibliográfico constatou-se que muito pouco 

se fala da violência doméstica contra a mulher no âmbito da família; a maioria 

das produções teóricas se atém a violência conjugal. Isso de deve ao fato de 

que a maior incidência de agressões são praticadas pelos parceiros sexuais. 

No presente estudo, essa violência será discutida de forma mais ampla, 

embora os dados apontem que o principal agressor das mulheres em seus 

lares seja o marido.  

 Uma noticia publicada no portal JusBrasil em março de 2013 revela que 

cerca de 92 mil mulheres foram assassinadas em todo o mundo nos últimos 30 

anos, de acordo com estudo apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), por meio da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania e 

do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Deste número 43,7 mil mulheres 

foram mortas apenas na última década, o que denota aumento considerável 

deste tipo de violência a partir dos anos 90. Em Setembro de 2013, o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgou que a cada 90 minutos uma 

mulher é morta no Brasil sendo que o parceiro íntimo é o assassino. E divulgou 

ainda que no mundo 40% de todos os homicídios de mulheres são causados 

por um parceiro íntimo; de acordo com a pesquisa o Brasil ocupa o sétimo 

lugar no ranking mundial dos países com mais crimes praticados contra as 

mulheres. O DataSenado divulgou em fevereiro de 2013 que 13,5 milhões de 

brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de violência doméstica, 

esse número representa 19% da população feminina do Brasil. De acordo com 

                                    
9
 Em simples consulta ao site da Plataforma SciELO, quando pesquisado o termo “violência 

doméstica contra a mulher” foram encontrados 45 artigos, enquanto que “violência conjugal” 

resultou em 87 artigos.  
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o Mapa da Violência de 2012 divulgado pelo Centro Brasileiro de Estudos 

Latino-Americanos (CEBELA), as armas de fogo e os objetos 

cortantes/penetrantes são os principais instrumentos utilizados nos homicídios 

de mulheres, o que pode ser indicativo de passionalidade10 nos crimes. A faixa 

etária onde incide o maior número de homicídios compreende dos 20 aos 29 

anos de idade. Sobre o tipo de violência, a mais incidente é a violência física, 

seguida da psicológica e sexual respectivamente. O Estado do Espírito Santo 

apresenta a taxa de homicídio mais alta do país, com 9,8 homicídios a cada 

100 mil habitantes. No Piauí, foi registrada a menor taxa, com 2,5 homicídios 

para cada 100 mil habitantes. O local onde mais comumente ocorrem situações 

de violência contra a mulher é a residência da mesma, independente da faixa 

etária. Até os 9 anos de idade, conforme foi identificado pelo estudo, os pais 

são os principais agressores. A violência paterna é substituída pela do cônjuge 

e/ou namorado, que preponderam a partir dos 20 até os 59 anos da mulher. Já 

a partir dos 60 anos, são os filhos que assumem esse papel, evidenciando o 

caráter cíclico e geracional da violência. A taxa de reincidência é de 51%. Ou 

seja, 51% dos agressores que praticam violência, praticam mais de uma vez. A 

questão aqui é que quase nada se sabe sobre esse agressor, porque os 

executores das políticas públicas ainda não foram capazes de perceber que, 

embora a violência doméstica contra a mulher seja relacional, é mais 

comumente perpetrada pelo homem, e não pela mulher, deste modo, merece 

uma avaliação mais criteriosa sobre os atuais caminhos que seguimos no 

enfrentamento dessa questão.    

 

 

 

 

 

                                    
10

 São considerados crimes passionais àqueles cometidos “por paixão”. Paixão vem do latim 

passio, e significa sofrimento; do verbo pati, cujo sentido é aguentar; de uma raiz Indo-Européia  

pei, que significa ferir. Daí vê-se que é uma coisa perigosa.  
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1.3 Desvelando a invisibilidade do sujeito agressor. 

 

 Quando se tem um problema é necessário conhecer com profundidade 

todas as suas dimensões, para que seja possível construir alternativas de 

enfrentamento e possível solução do mesmo. Evidentemente, a violência 

doméstica contra a mulher é um grande problema no mundo globalizado da 

sociedade capitalista. Um estudo11 da Organização Mundial de Saúde (OMS)  

divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU) realizado em 11 países 

constatou que a porcentagem de mulheres submetidas, por exemplo, à 

violência sexual perpetrada por um parceiro íntimo varia de 6% no Japão a 

59% na Etiópia. Na Austrália, no Canadá, em Israel, na África do Sul e nos 

Estados Unidos, 40% a 70% das mulheres vítimas de homicídio foram mortas 

pelos parceiros. Em tempos de economia global, o custo da violência 

doméstica contra a mulher recai sobre a sociedade como um todo. 

Indiretamente, a perda de emprego e a queda de produtividade das mulheres 

em situação de violência afeta a economia deixando um grande rombo aos 

cofres públicos, além do dinheiro gasto com tratamentos de saúde, implantação 

de políticas públicas, e o acesso à justiça para punir os culpados. Somente nos 

Estados Unidos, o valor chega a 5,8 bilhões de dólares por ano. No Reino 

Unido, estimou-se em 2004 que este número chegava a 23 bilhões de libras 

por ano, ou 440 libras por pessoa. Ou seja, todo mundo paga por isso de 

alguma forma. Segundo dados do Banco Mundial e do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, um em cada cinco dias de falta ao trabalho no mundo é 

causado pela violência sofrida pelas mulheres dentro de suas casas. A 

instituição estima que o custo total da violência doméstica varie de 1,6% a 2% 

do PIB de um país. No Brasil, a cifra chega a 3,3% do PIB, número três vezes 

maior do que a quantia investida em ciência e tecnologia até o ano de 2005. E 

se somado os custos indiretos e as transferências de recursos, pode chegar 

até 10,5% do PIB.  

                                    
11

 Campanha do Secretário-Geral das Nações Unidas, “America Latina, una-se pelo fim da 

violência contra as mulheres”   
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 Diante de todos esses assombrosos fatos é de extrema importância que 

o Estado se mobilize na tentativa de conhecer as peculiaridades da violência 

doméstica contra a mulher, e principalmente o seu exponente: o agressor. 

Dessa necessidade, surgem, ainda que timidamente, estudos que visam dar 

visibilidade ao sujeito agressor. Num desses trabalhos, foram avaliados 67 

homens autores de violência, pelo Instituto Noos de Pesquisa, em parceria com 

o Instituto Promundo no ano de 2000, e identificou-se que  

 

64,2% estão na faixa de 31 a 45 anos e apresentam baixo grau de 

instrução formal: 34,3% não contam sequer com o ensino fundamental 

completo. Quanto à renda, 46,2% recebem entre 1 e 4 salários 

mínimos mensais, e 19,4%, 8 salários mínimos ou mais. Do total de 

homens atendidos, 51% encontravam-se casados à época desse 

estudo, sendo que 17,9% desses estabeleceram novas relações 

conjugais após a ocorrência da situação de violência conjugal, e 91% 

do total de homens pesquisados têm filhos. [...] Cerca de 61,5% dos 

homens atendidos sofreram, frequentemente, violência física na família 

de origem, e 9% deles sofreram abuso ou violência sexual na infância, 

por parentes ou conhecidos. Nesse sentido, a violência apresenta um 

caráter cíclico, violência gerando violência, e não pode ser analisada 

apenas de um só ponto de vista: da vítima, do agressor ou da 

testemunha. (Instituto Noos, 2000) 

 

 Essas informações são cruciais para entendermos que a violência 

doméstica é geracional, ao passo que o comportamento violento é aprendido 

pelos sujeitos e posteriormente reproduzido. Para enfrentar essa realidade, 

deve-se ter em mente que a criação de leis não altera a cultura. Apenas um 

processo educativo, que permita desconstruir e reconstruir o significado da 

violência na vida dos sujeitos é que pode mudar esse ranço histórico.  

 Em outro trabalho, desta vez realizado com 298 homens entre 1999 e 

2003, através da atuação do Instituto Noos de Pesquisa, avaliam que após um 

processo de acompanhamento e intervenção, os sujeitos agressores  

 

percebem a existência de um acordo silencioso entre os homens 

quanto à violência de gênero que se relaciona ao machismo e a uma 

cultura de defesa da honra; revelam a constituição de uma rede de 
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relações fratricidas entre homens, especialmente nas camadas 

populares, e que abrange policiais, tráfico de drogas e moradores de 

comunidades empobrecidas; conscientizam-se de que a violência é 

parte do repertório masculino na resolução de problemas, conflitos e na 

manutenção do poder; percebem que, de forma geral, os homens não 

se cuidam, não cuidam de outros e reconhecem que o cuidado é uma 

atribuição feminina em nossa sociedade; questionam as condições e 

relações de trabalho (remuneração, desemprego, segurança, espaço 

físico, relações de competição e ausência de solidariedade); 

evidenciam insatisfação quanto ao papel de provedor historicamente 

atribuído aos homens em nossa sociedade. (Noos:2004, pg.33) 

 

Essas observações feitas pelos próprios homens deixam claro que a 

violência doméstica contra a mulher também causa sofrimento a eles, e romper 

com esse ciclo faz parte de um processo contínuo e longo de amadurecimento 

e reflexão sobre o agir com violência. Ao contrário do que parece, o sujeito 

agressor não é uma pessoa puramente maldosa, que deseja causar terror e 

sofrimento; ele é, antes de qualquer coisa, um produto histórico da sociedade 

patriarcal – a mesma que um dia lhe causou terror e sofrimento. Sendo assim, 

pensar em formas de enfrentamento da violência requer pensar em formas de 

transformar os comportamentos adotados e reproduzidos pela cultura da 

violência.  

 

 Conhecer o ciclo da violência, suas causas e suas manifestações é a 

forma primeira para o seu enfrentamento.  
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1.4    O ciclo da violência: conhecer para erradicar 

 

Barbara Musumeci Soares (2009) nos ensina que  

 

o universo de agressões perpetradas na intimidade envolve pelo 

menos duas situações que poderiam ser definidas como dois tipos 

ideais: 1) os conflitos conjugais (unilaterais ou recíprocos) e 2) a 

violência crônica unilateral, que resulta do desejo de controle e 

dominação de um parceiro sobre o outro. (p.60)  

 

 Em ambos os casos, são construídos por etapas temporais e 

comportamentais, paulatinamente. O fato violento nunca acontece de uma hora 

para outra, ele é sempre construído no decorrer das relações, de forma muito 

sutil, sem inicialmente chamar a atenção, pois algumas formas de violência já 

são naturalizadas no espaço do cotidiano. Acrescente-se a isso o fato de que a 

violência tem interpretações diferentes para cada pessoa; o que para uns é 

inaceitável, para outros é uma forma de interação e comunicação, que faz parte 

da rotina; algumas pessoas não consideram que um “pequeno” beliscão ou 

insulto seja violência, por exemplo. Geralmente quando se pensa em agressão, 

pensa-se em violência visível, ou seja, aquela que deixa hematomas; pouco se 

lembra da violência invisível, as ameaças e os insultos. De acordo com 

Ravazzola: 

O abusado está na condição de objeto e não de sujeito. O abuso 

refere-se a um estilo, um padrão, uma modalidade de tratamento que 

uma pessoa exerce sobre a outra, sobre si mesma ou sobre objetos, 

com a característica de que a primeira não percebe que causa danos 

que vão desde um desconforto psíquico a lesões físicas concretas 

(incluindo doenças e inclusive morte). Quem exerce abuso 

regularmente não aprende a regular, a medir, a dizer, a ouvir as 

mensagens e respeitar a si mesmo e o outro, tais como "não quero", 

"não vou mais", "somente até aqui", ou se encontra em contextos que 

esta aprendizagem é excluída, perde a força ou é diluída. 

(RAVAZZOLA, 1997, p.28 – tradução livre)  
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E o padrão existente nos ciclos de violência, é ilustrado pela autora da 

seguinte forma: 

Esquema original do ciclo de abuso familiar (p.29 – tradução livre) 

Atores Pessoa                     Pessoa                      Pessoa 

Abusadora                Abusada                  Contexto 

Ideias A pessoa abusadora não pode controlar-se. 

A pessoa abusada é inferior. 

A família deve manter-se unida a qualquer custo. 

Em questões familiares não devem intervir os de fora. 

Ações As provocações e os maus tratos são elementos frequentes e “naturais” nas 

relações. 

Estruturas Estão retificadas. Se consideram por cima das pessoas. Mantém uma 

organização com hierarquias fixas naturalizadas ou essencializadas.  

 

 Toda essa estrutura do ciclo da violência trás consigo três elementos 

importantes sobre o sujeito agressor, a saber: 

A) Posse: surgem pensamentos e condutas que deixam supor que o 

abusador se sente de certo modo “dono” da pessoa na qual ele abusa. 

B) Impunidade: O abusador tem a ideia de que sua ação maltratante 

não é punível. Supõe que a explicação que oferece de sua atitude será 

aceita e compreendida pelas personas do contexto, e mesmo pela 

pessoa abusada. C) Centralidade: O abusador sente que não pode 

nem deve tolerar que o contrariem, e que, se assim ocorre, a pessoa 

na qual ele atribui a origem de sua contrariedade deve ser castigada de 

alguma maneira. Sua socialização foi orientada a levar em conta 

primordialmente sua própria pessoa – suas necessidades e interesses.  

( Ravazzola, 1997, p.72 – tradução livre )  

 Isso nos sugere que o sujeito agressor, no momento em que pratica a 

ação violenta, está agindo de acordo com aquilo que aprendeu no seu 

processo de socialização. No entanto, existe uma contradição: a mesma 

sociedade que ensina coletivamente a agredir, responsabiliza o sujeito 
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agressor de forma individualizada. Quando o comportamento coletivo é 

reproduzido por um individuo destoantemente do que o socialmente aceitável, 

esse sujeito deve ser contido; suas ações individuais são consideradas 

distúrbios, e ele deve ser tratado.  

 Em entrevista realizada para esta monografia com uma psicóloga e 

terapeuta de casal, ela afere que o agressor, em geral, é uma pessoa 

“sedutora”, que consegue persuadir as pessoas com suas argumentações; e a 

mulher que está nessa relação violenta consente, de certa forma, com a 

dinâmica da relação. Segundo a profissional, em todos os casos onde há 

violência, a responsabilidade da situação é dividida por igual entre ambos os 

envolvidos, não existindo culpados individuais. “Como a mulher aprendeu a 

entrar nesse jogo?”, questiona. Conta que as relações conjugais possuem uma 

dinâmica estabelecida pelo casal, construída ao longo da convivência, muitas 

vezes sem eles se darem conta. Segundo ela, as mulheres se colocam na 

relação violenta muito em função das coisas que viveram ao longo da vida, 

onde aprenderam a reproduzir esses ciclos violentos, muitas vezes sem 

questioná-lo ou opor-se a eles. A dinâmica da relação alterna os papeis entre 

vítima e agressor, cotidianamente. Para ilustrar sua opinião, relata um exemplo 

que a marcou muito enquanto profissional:  

 “Havia uma mulher que chegou no grupo trazida por uma 

vizinha; ela estava muito mal. Começamos a falar do caso dela 

no grupo, onde ela nos contou que seu marido havia acabado 

de ir embora fugido, porque ela o denunciara para a polícia em 

razão dele ter tentado abusar sexualmente da filha mais velha. 

Seu marido era uma pessoa extremamente violenta, eles 

brigavam muito e se agrediam mutuamente; ele acorrentava os 

filhos pequenos quando estes aprontavam alguma coisa e os 

batia muito. Ela começou a perceber que o marido estava 

“rondando” a filha mais velha; via ele levantar durante a noite e 

ficar observando a filha dormir, e um dia ela se escondeu de 

baixo da cama da filha, e quando ele se aproximou para abusar 

da filha, ela interviu e o agrediu até quebrar os dedos, e o 

denunciou para a polícia, e ele fugiu para não ser preso. Esta 

mulher em sua infância sofria violência sexual praticada pelo 

pai, com o consentimento da mãe; sua mãe lhe dizia: “Filha, vá 
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tirar as botas do seu pai”. Esta era a senha para ela saber o 

que ia acontecer no quarto. Depois foi para São Paulo, e aí se 

casou com esse marido violento. Um tempo depois ele voltou, e 

ela o levou para esse grupo de terapia comunitária que eu 

coordenava. Revelou-se que ele possuía um longo histórico de 

violência durante a vida. Melhoraram com o tempo, a violência 

diminuiu consideravelmente após passarem a frequentar o 

grupo. “ (Psicóloga e terapeuta de casal - entrevista realizada 

para esta pesquisa)  

 Já na entrevista realizada com outro psicólogo, que atende em 

consultório particular, alude que os agressores podem ser classificados em três 

tipos de personalidade, numa linha da psicanálise freudiana: a)psicótico, 

b)neurótico e c)perverso. Nos episódios de violência entre pessoas íntimas, 

como é o caso da violência doméstica contra a mulher, o mais comum é o 

agressor de personalidade perversa, cuja característica principal é o fato de 

que ele não se sente responsável pela agressão, ou seja, é incapaz de sentir 

culpa pelos atos que pratica. O agressor nega o seu processo de agressão e 

busca justificar sua conduta culpando o outro. O psicólogo afere ainda que o 

comportamento de uma pessoa violenta sempre estará reproduzindo algo que 

o individuo vivenciou em sua infância, durante a constituição de sua 

personalidade. Todas as pessoas possuem a perversidade em sua 

personalidade, o que varia é o grau. Ilustra sua fala narrando a história de um 

de seus pacientes mais marcantes:  

“Um homem me procurou para atendimento psicológico devido 

ao fato de estar passando por um problema de saúde. Durante 

os atendimentos, revelaram-se episódios de violência 

doméstica em sua vida. Seu histórico familiar é composto por 

situações de exclusão do convívio familiar, onde ele não tinha 

bom relacionamento e interação com seus parentes, e a 

afetividade era algo ignorado. Apresentava constantes 

comportamentos ambíguos; se trata de uma pessoa que não 

sente culpa pelas suas ações; era incapaz de sentir remorso, 

porque isso não lhe foi ensinado na infância. Em sua cabeça, a 

culpa das agressões é sempre do outro”.(Psicólogo – entrevista 

realizada para esta pesquisa) 
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Sobre essa relação de violência, o psicólogo conta que as agressões 

foram sucessivas à esposa, reproduzindo o ciclo mais comum da violência        

( inicia-se com agressão verbal, e vai progredindo até resultar em violência 

física ).  

É importante considerar as diferentes explicações dadas pelos 

psicólogos, onde no primeiro caso a abordagem acontece de forma coletiva, 

levando em conta a dinâmica construída dualmente entre o casal; e já no 

segundo caso, a abordagem se dá de forma individualizada, considerando 

apenas os aspectos privativos do sujeito agressor. Mas além desses dois 

aspectos, que se complementam e interagem entre si, existem ainda os 

determinantes externos aos sujeitos, que de certa forma atenuam os episódios 

de violência doméstica, quais sejam: condições socioeconômicas, uso de 

substâncias psicoativas, saúde mental, grau de instrução, entre outros, que em 

variados graus e contextos se torna um fator que potencializa a iminência de 

uma agressão.   

 

Capítulo 2 

Regulamentação da violência: Quando bater virou crime. 

 

 Diante do alarmante cenário da violência doméstica contra a mulher no 

Brasil e no mundo denunciado cotidianamente, as nações são pressionadas a 

pensarem em alternativas de respostas a essa demanda da sociedade, de 

forma que a questão da violência passe a ser “regulamentada”. Evidentemente, 

as propostas que surgem para serem implantadas e operacionalizadas por 

parte do Estado, no formato de leis e políticas públicas, são formuladas à partir 

de reivindicações da sociedade civil, mediante negociação com o Estado. O 

Estado por si só, dirigido pelos homens, não formula àquilo que será feito para 

servir às mulheres. Como lembra Marilena Chauí (1985, p.46), “há um discurso 

sobre as mulheres, e não das mulheres“. 

 O percurso histórico de construção dessas respostas é demasiado 

amplo e intenso. Os movimentos sociais feministas foram protagonistas desse 
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processo. Para entender a condição atual em que se encontram as políticas de 

combate à violência doméstica contra a mulher é necessário analisar o 

contexto em que elas surgiram.  

 

2.1 O direito de ser reconhecida enquanto ser humano:  

A trajetória histórica das mulheres.   

 

 Embora seja um fenômeno tão antigo quanto à existência do ser 

humano, apenas nas últimas décadas a violência doméstica contra a mulher 

passou a ter visibilidade, e ser tratada como uma questão de direitos humanos 

e saúde pública.  A premissa de que a família era pertencente ao âmbito 

exclusivamente privado, protegia a estrutura familiar focada na figura do poder 

masculino, impedindo que as relações pessoais intrafamiliares e aquilo que ela 

acarretava – inclusive a violência - fosse passível de intervenção. Isso fica 

evidente no pensamento reproduzido pela sociedade de que em briga de 

marido e mulher ninguém mete a colher.  

 Marilena Chauí (1984) lembra que já em 1.100 a.C. a Grécia Antiga 

apresentava uma reflexão sobre os limites do poder aristocrático e o poder 

democrático, bem observado por meio da Oréstia12, onde as mulheres são 

representadas como criminosas, porque transgrediram os limites da tradição 

familiar, em nome da manutenção dessa família. O fato é que essa 

representação da figura feminina grega é feita pelos homens, e não pelas 

mulheres. O mesmo acontece posteriormente no Império Romano em 146 a.C. 

onde as mulheres são retratadas pelos homens como ardilosas e ativas, 

propensas à toda sorte de males e perversidades; ao menos eram vistas como 

pessoas – diferentemente dos escravos – com a ressalva de que eram pessoas 

apenas porque eram filhas, esposas, irmãs e mães, e não porque eram seres 

                                    
12 

Trilogia de peças teatrais de autoria do dramaturgo grego Ésquilo, composta pelas tragédias 

de Agamemnon, Coéforas, e Euménides. Trata-se da maldição que acomete a família de Atreu 

após o retorno da guerra de Tróia, numa gama de conflitos familiares que resultam em traições, 

rivalidades e mortes.  
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humanos. Como bem observa Marilena Chauí (1984, p.27), “eram pessoas do 

direito privado, jamais do direito público”.  

 Em todo aspecto histórico da humanidade que se observe, está lá 

registrada a posição de subalternidade das mulheres. Marilena Chauí (1984) 

resgata que após a Grécia Antiga e o Império Romano, temos o advento do 

Cristianismo, que começa no século V em 476 d.C. e rege para sempre a forma 

como serão tratadas as mulheres. A primeira marca importante que deixa para 

o gênero feminino é colocá-lo como a causa de todos os males do mundo, na 

figura de Eva e a sua curiosidade e desobediência imprudente, que desfaz o 

sonho do paraíso. A segunda marca importante é a imagem indissociável de 

maternidade, graça e pureza, retratada pela Virgem Maria. Na Idade Média isto 

teve um grande peso, que ficou registrado nas produções culturais do período, 

onde a mulher fora sempre retratada como algo a ser temido, pois sua 

capacidade de seduzir era extremamente perigosa e desvirtuante. Também o 

aspecto sexual fora influenciado, colocando a mulher como frígida e incapaz de 

sentir prazer, que serviria apenas para a reprodução. Não se pode esquecer do 

casamento, onde na moral judaico-cristã é a forma de Deus para criar e unir a 

família, onde a mulher tem papel importante, pois ela é quem gera e cria os 

filhos.  

No cristianismo, quando se cristaliza a fórmula do sacramento do 

casamento, indaga-se à mulher se aceita receber um determinado 

homem como seu marido “por livre e espontânea vontade” e somente 

após esse consentimento a cerimônia prossegue, afirmando que 

caberá ao homem cuidar da mulher e a esta submeter-se à vontade do 

marido. Submissão que não poderá ser considerada violência 

porquanto foi voluntariamente consentida. ( Marilena Chauí, 1984, 

p.39) 

 Mais tarde, no século XVIII, a Revolução Francesa de 1789 com seus 

ideários de liberdade, igualdade e fraternidade dá às mulheres uma 

oportunidade de serem vistas como sujeitos de direitos, que não mais se 

restringem a condição do lar; agora as mulheres podem estudar, votar e 

trabalhar. Todavia, a ilusão da igualdade de gênero não perdurou; após a 

Revolução Industrial em 1820, as mulheres se perceberam em grande 

desvantagem em relação aos homens, ao passo que o mundo do trabalho na 
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sociedade capitalista trouxe para suas vidas a dura missão de conciliar as 

obrigações do lar com a vida no espaço público. Na divisão sociotécnica do 

trabalho elas trabalhavam mais e ganhavam menos, e ao chegar em casa 

tinham que realizar os afazeres domésticos junto aos filhos e ao marido, 

concretizando a dupla jornada. Já no século XX, com todas as transformações 

que a 2° Guerra Mundial trouxe para o mundo, o Movimento Feminista vem à 

tona levantando a bandeira da liberdade do seu corpo e pensamento, onde 

surgem grandes ícones tais como Simone de Beauvoir e Betty Friedan.  

 No Brasil, a ditadura militar iniciada em 1964 provocou o exílio de muitas 

mulheres da classe média que participavam de movimentos de esquerda e 

tinham acesso à educação; isso fez com que elas tivessem contato com o 

Movimento Feminista13 no exterior, já desenvolvido e avançado na luta pela 

igualdade de gênero. Com o fim do regime militar, essas mulheres retornaram 

ao Brasil engajadas com as propostas que vivenciaram outrora, e tencionaram 

um levante nas principais capitais do país denunciando a violência contra a 

mulher perpetrada por seus parceiros íntimos, cobrando do Estado respostas 

efetivas para a punição de seus agressores. Nesse período, surgiram diversas 

organizações não governamentais que promoviam passeatas e movimentos 

sociais de ordem feminista. É nesse contexto que a violência doméstica contra 

a mulher passa a estampar as capas dos jornais e pressionar o poder público 

para oferecer respostas.  

Aqui, cabe registrar que já existia antes o Movimento de Mulheres, onde 

se difere do Movimento Feminista, ao passo que o primeiro se dá por 

reivindicações das mais diversas ordens (moradia, creche, saúde, etc) e o 

segundo se dá pela reivindicação de que homens e mulheres devem ser iguais 

em direitos.  

 

 

                                    
13

 Leia mais sobre isso em: MORAES, Aparecida Fonseca; SORJ, Bila. Os paradoxos da 

expansão dos direitos das mulheres no Brasil. 7Letras: Rio de Janeiro,2009.  
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2.2 Respostas da sociedade à violência doméstica contra a mulher no 

Brasil 

 

 As respostas do Estado e da sociedade civil sobre a violência doméstica 

contra a mulher iniciam em 1789 durante a Revolução Francesa, com a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão14, cujo preâmbulo 

considera que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do 

homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos 

Governos, e declara, entre outras coisas, que os homens nascem e são livres e 

iguais em direitos, sendo que as distinções sociais só podem fundar-se na 

utilidade comum; e a liberdade consiste em poder fazer tudo àquilo que não 

prejudique outrem, assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não 

tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o 

gozo dos mesmos direitos, e estes limites apenas podem ser determinados 

pela Lei, sendo que a Lei é igual para todos, e todos os são igualmente 

admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a 

sua capacidade, e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos 

seus talentos.  

 156 anos depois desse marco histórico, após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, os Estados Nações se uniram para criar a Organização das Nações 

Unidas, com o propósito de manter a paz e a segurança internacional; 

desenvolver relações amistosas entre as nações; realizar a cooperação 

internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, 

social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais; e ser um centro destinado a harmonizar a ação dos 

povos para a consecução desses objetivos comuns. Foi um grande feito no 

âmbito do direito internacional, para haver uma regulamentação dos direitos 

sociais independentemente da cultura de cada país e assim evitar atrocidades 

como as que ocorreram durante as guerras. Em 1948 a ONU proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, tal qual a declaração outrora 

publicada pela França, o que mudou para sempre a forma de se relacionar da 

                                    
14

 Poder ser consultada na íntegra no site do Ministério Público Federal  
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comunidade internacional, sendo um marco regulatório na defesa intransigente 

dos direitos da pessoa humana, e pela primeira vez passou a reconhecer as 

mulheres explicitamente em patamar de igualdade com os homens, tal qual o 

artigo segundo:  

Artigo II - Toda pessoa tem capacidade para gozar os 

direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. 

 Tendo em vista que o Brasil foi um dos países signatários dessa 

Declaração, sua Constituição Federal obrigatoriamente deveria seguir os 

princípios declarados. Sendo assim, em 1988 a Constituição Cidadã, como é 

conhecida, coloca pela primeira vez as Políticas Públicas como Direitos 

Sociais, e mais ainda, que esses Diretos Sociais devem ser equânimes entre 

Homens e Mulheres, sem qualquer tipo de distinção. Essa atitude foi a principal 

para as outras que a sucederam, visto que após serem vistas como seres 

humanos, civis e de direitos, as mulheres puderam ser levadas em 

consideração para a criação de Políticas Públicas que as protegessem e 

acolhessem ao enfrentarem situações de violência, e principalmente, deu 

margem para que a sociedade civil cobrasse tais medidas. 

 Posteriormente à carta magna de 1988, criou-se a Lei Orgânica da 

Seguridade Social, Lei n° 8.212 de 24 de Julho de 1991, que dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social brasileira. Nela fica instalado o tripé da 

seguridade brasileira e diz respeito aos direitos à saúde, previdência e 

assistência social, esta última sendo de extrema importância na questão da 

violência doméstica contra a mulher, por operacionalizar os principais serviços 

de atendimento. Em seu artigo 4° a Assistência Social é definida como: 

      

Política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção 

à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à velhice e à pessoa portadora 

de deficiência, independentemente de 

contribuição à Seguridade Social. 
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Em seu Parágrafo único do artigo 4° aponta como diretrizes da 

assistência social a descentralização política administrativa e a participação da 

população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Para dispor 

sobre a organização da Assistência Social e suas providências, criou-se a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei 8.742 de 7 de Dezembro de 1993 

que previu a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que 

operacionaliza os parâmetros da lei. O SUAS por sua vez, foi criado em 15 de 

Julho de 2005 pela resolução n°130 do Conselho Nacional de Assistência 

Social, que aprova a Norma Operacional Básica da Assistência Social, gerida 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Esse Sistema 

articula os três níveis de governo para a execução e financiamento da Politica 

Nacional de Assistência Social. 

 O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de 

proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica,  destinada à 

prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, 

projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em 

situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, 

 destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e 

que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, 

abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. 

 De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome, a Proteção Social Especial (PSE) atua com natureza protetiva, e suas 

ações requerem o acompanhamento familiar e individual, e maior flexibilidade 

nas soluções. Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e 

processos que assegurem qualidade na atenção. As atividades da PSE são 

diferenciadas de acordo com níveis de complexidade média ou alta, e conforme 

a situação vivenciada pelo indivíduo ou família. Os serviços de PSE atuam 

diretamente ligados com o sistema de garantia de direito, exigindo uma gestão 

mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público e 

com outros órgãos e ações do Executivo. 

 Para atender essa alta e média complexidade, a Proteção Social 

Especial criou o Centro de Referência Especializada de Assistência Social        
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(CREAS) que segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, configura-se 

como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e 

continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de 

direitos. Sua atribuição, além de outras, é buscar a construção de um espaço 

de acolhida e escuta qualificada, fortalecendo vínculos familiares e 

comunitários, priorizando a reconstrução de suas relações familiares; e dentro 

de seu contexto social, deve focar no fortalecimento dos recursos para a 

superação da situação apresentada. Para o exercício de suas atividades, os 

serviços ofertados devem ser desenvolvidos de modo articulado com a rede de 

serviços da assistência social, órgãos de defesa de direitos e das demais 

políticas públicas. A principal porta de entrada do CREAS, no atendimento da 

violência doméstica contra a mulher, se dá pela Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher (DEAM). 

 A DEAM integra a estrutura da Polícia Civil, a qual é um órgão integrante 

do Sistema de Segurança Pública de cada Estado. A primeira DEAM foi criada 

no Brasil em 1985, na cidade de São Paulo, fruto da pressão do movimento 

feminista em função do descaso com o qual eram tratadas as mulheres 

violentadas que procuravam a ajuda da polícia. Sua finalidade, conforme 

previsto em dispositivo constitucional, é o estudo, planejamento, execução e 

controle privativo das funções de Polícia Judiciária, bem como a apuração das 

infrações penais, com exceção das militares e aquelas de competência da 

União. Segundo a Norma Técnica de Padronização das DEAMs de 2010 

 

Na qualidade de Delegacia Especializada da Polícia Civil, cabe as 

DEAMs incorporar também o desafio da adequação de sua atuação 

aos desafios de novas realidades sociais, no exercício de suas 

atribuições, quais sejam prevenir, registrar, investigar e reprimir atos ou 

condutas baseadas no gênero que se configurem infrações penais e 

que tenham sido cometidos contra mulheres em situação de violência, 

por meio de acolhimento com escuta ativa, realizada preferencialmente 

por delegadas, mas também delegados, e equipe de agentes policiais, 

profissionalmente qualificados e com compreensão do fenômeno da 
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violência de gênero, nos termos da Convenção de Belém do Pará
15

“. 

(p.29) 

 

Essa porta de entrada se tornou possível e conhecida quando o 

judiciário brasileiro criou o aparato legal mais específico e conhecido entre os 

brasileiros para tratar da questão da violência contra a mulher, a Lei Maria da 

Penha. 

 

2.3 Lei Maria da Penha: mitos e verdades 

 

 No Rio de Janeiro, um fato extremamente importante colocou a questão 

da violência contra as mulheres na agenda política brasileira. Foi quando Doca 

Street assassinou sua namorada, a socialite Ângela Diniz, em Cabo Frio – 

litoral do estado. O crime ocorrido em 30 de dezembro de 1976 foi praticado na 

casa de Ângela. Telles (2003, pg.8) relata que Angela  

decidiu romper a relação amorosa com o milionário que por sua vez, 

inconformado com a separação e o fracasso na tentativa de persuadir 

Ângela, acabou por matá-la. Raul Fernando do Amaral Street 

descarregou seu revólver especialmente no rosto, talvez o símbolo da 

beleza da mulher. No primeiro julgamento, a defesa utilizou o tão 

conhecido (mas, já em desuso) argumento da legítima defesa da honra 

e o réu foi condenado a dois anos de prisão sem a pena de privação da 

liberdade. Grupos de feministas de Cabo Frio sensibilizaram os jurados 

e a população da região, na ocasião do segundo julgamento (o primeiro 

foi anulado pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de janeiro) com a 

máxima “quem ama não mata”. Este episódio se repetiu em outros 

estados brasileiros, onde os grupos feministas organizados fizeram 

pressão no decorrer de julgamentos de assassinos de mulheres.  

                                    
15

 Convenção de Belém do Pará foi um evento que aconteceu em 9 de Junho de 1994, 

batizado de “Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

Mulher”, em função da repercussão mundial do caso da farmacêutica paraense Maria da 

Penha.    
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 A visibilidade do caso de Ângela e Doca impulsionaram a denúncia de 

mais situações como essa, e começaram a aparecer na mídia de diversas 

formas. A lei n°11.340 de 7 de Agosto de 2006 é resultado da história de vida 

da farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou 

conhecida no mundo todo ao procurar ajuda devido a situação de violência que 

viveu com seu marido Marco Antônio Heredia Viveiros, que a deixou sem os 

movimentos das pernas quando a baleou e tentou matá-la por eletrocussão. 

Em vigor desde 22 de setembro de 2006, a “Lei Maria da Penha” dá 

cumprimento as disposições contidas no §8º do artigo 226 da Constituição 

Federal de 1988, que impunha a criação de mecanismos para coibir a violência 

no âmbito das relações familiares; com caráter punitivo, educativo, preventivo e 

orientador. Atualmente é o mecanismo mais importante no Brasil sobre a 

temática, e tem virado referência para outros países, como a Espanha16.    

 As importantes alterações provocadas pela Lei Maria da Penha são, 

dentre outras:  

 Tipificação e definição da violência doméstica e familiar contra a Mulher 

 Determina que a violência doméstica contra a mulher independa de 

orientação sexual 

 Retira dos Juizados Especiais Criminais a competência para julgar os 

crimes de violência doméstica contra a mulher 

 Proíbe a aplicação de penas pecuniárias, como as de pagamento de 

cestas básicas e multas.  

 Prevê a criação de Juizados Especiais de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, com competência cível e criminal para 

abranger todas as questões.  

 A mulher somente poderá renunciar ao processo perante o Juiz 

 É vedada a entrega da intimação ao agressor pela mulher  

 Possibilita a prisão em flagrante, e altera o código de processo penal 

para possibilitar ao juiz a decretação da prisão preventiva quando 

houver riscos à integridade física ou psicológica da mulher. 

 A mulher vitima de violência será notificada quanto aos atos 

                                    
16

 Leia mais sobre isso em Observatório Lei Maria da Penha 
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processuais, especialmente sobre o ingresso e saída da prisão do 

agressor.  

 A mulher deverá estar acompanhada de advogado ou defensor em 

todos os atos processuais 

 Altera o artigo 61 do código penal para considerar este tipo de violência 

como agravante de pena  

 A pena do crime de violência doméstica passa a ser de 03 meses a 03 

anos 

 Se a violência doméstica for cometida contra mulher com deficiência a 

pena será aumentada em 1/3 

 Altera a lei de execuções penais para permitir que o Juiz determine o 

comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 

reeducação.  

 Prevê as medidas protetivas de urgência, tais como a saída obrigatória 

do agressor do ambiente doméstico.  

 

 Essas alterações são um grande marco histórico na cultura machista e 

conservadora do poder judiciário brasileiro, representando uma imensa 

conquista para as mulheres brasileiras que agora possuem reconhecimento e 

proteção legal diante da violência contra a mulher, não podendo mais serem 

vistas meramente como cuidadoras e reprodutoras, propriedade privada e 

sujeitas às vontades de seus maridos, cerceadas ao espaço doméstico.  

 Desde sua aplicação, foram realizadas por acadêmicos, intelectuais, 

juristas e órgãos públicos, várias pesquisas para constatar a eficácia ou não, e 

mudanças causadas pela lei, reafirmando a importância de se criar 

mecanismos para coibir a violência contra a mulher e divulgá-los à sociedade 

civil para que os mecanismos tenham efeito, de fato.  

 Em suma, as recentes pesquisas divulgadas pela mídia numa rápida 

busca pela internet apontam que a lei deu visibilidade ao problema, que antes 

era tratado como “normal” e passou a “convencer” as mulheres a realizarem 

denúncias e romper com o ciclo da violência, forçando o Estado a prover 

respostas às demandas que começaram a eclodir, tais como criação de disque 
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denúncia, casas de acolhimento, juizados especiais e delegacias 

especializadas.  

 No entanto, uma pesquisa divulgada em setembro de 2013 pelo Intituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), aponta que a lei por si só não 

diminuiu o número de mortes de mulheres no país. Vejamos o gráfico abaixo:  

 

 De 2006 a 2007 observou-se uma queda significativa nos casos de 

mortalidade de mulheres por agressores, mas já em 2008 o índice voltou a 

subir; isso pode significar que durante o período em que a lei entra em 

vigência, os agressores em potencial tornaram-se mais cautelosos, temendo a 

punição que a lei causaria, mas ao observarem que a lei não era assim tão 

efetiva quanto aparentava, voltaram a perpetrar agressões. É sempre 

importante lembrar que leis não alteram a cultura de um povo, apenas a 

educação tem esse poder.  

 Em entrevista para essa pesquisa com a própria Maria da Penha, ela 

considera que 

“a Lei por si só não acaba com a violência doméstica. 

Esse é um fator sociocultural que temos a consciência 

de que não se consegue mudar de um dia para o outro. 

Muito ainda falta. A mudança de consciência da 

sociedade machista sobre o respeito aos direitos 

humanos da mulher precisa de mais tempo para 

acontecer, embora tenhamos milhares de homens e 
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mulheres engajados nessa luta, que sonham com uma 

sociedade mais humana para seus filhos e netos“ (sic).  

 Em suas palavras,  

“a sanção da Lei Maria da Penha representa a carta de 

alforria da mulher brasileira subjugada por anos a fio a 

uma vida de violência doméstica, dor, sofrimento e 

preconceito. Agora contamos com uma lei que veio 

consolidar a garantia dos Direitos Humanos das 

mulheres até então violados diante do total descaso do 

Estado”.  

 

 Embora represente uma grande conquista do movimento feminista, a Lei 

Maria da Penha tem ainda muitos desafios para vencer. Sua criação fomentou 

um amplo debate entre doutrinadores, que alegam ser inconstitucional a 

promulgação de uma lei criada para beneficiar uma população específica da 

sociedade, por entender que isso fere o princípio de isonomia17 entre homens e 

mulheres. No entanto, essa teoria pode ser facilmente rebatida, visto que na 

construção do Brasil existem diversos grupos historicamente vulneráveis, tais 

como os negros, e cabe ao Estado promover sistemas de proteção especial, 

com a finalidade de assegurar o acesso à equidade. Além do fato de que a Lei 

Maria da Penha, assim como qualquer outra lei do Estado brasileiro, serve aos 

cidadãos como um todo, e pode ser usada para proteger aos homens caso 

dela necessite. Nas palavras de Maria da Penha  

“é importante que se diga que a Lei que leva o meu 

nome não veio para punir o homem, mas para punir o 

homem autor de violência doméstica, que não sabe 

tratar sua mulher como pessoa humana. Este homem 

autor de violência precisa ser punido com todo o rigor 

da Lei, mas também precisa de acompanhamento 

porque se não, ele pode passar pela punição, mas 

continuará com a mesma conduta em seus novos 

relacionamentos”. 

  

                                    
17 Igualdade de direitos para todos os cidadãos, respeitando suas diferenças; equidade.  
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E sobre as medidas necessárias para o enfrentamento dessa questão no 

Brasil, pondera que  

“quando a maioria das cidades tiverem implementado 

todos os equipamentos que atendem a Lei MP (Centros 

de Referência, Casas Abrigo, Delegacias da Mulher, 

Centros de Referência, Juizados de Violência 

Doméstica Contra a Mulher) é que poderão ser 

avaliados os pontos que ainda exigem maior atenção”. 

 Para os efeitos desta monografia, interessa particularmente os artigos 

30°, 35° e 45° da Lei Maria da Pena, que falam sobre os agressores:  

Art. 30° Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras 

atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer 

subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver 

trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras 

medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com 

especial atenção às crianças e aos adolescentes. [...] 

Art. 35° A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios 

poderão criar e promover, no limite das respectivas competências: [...] 

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. [...]  

Art. 45° O art. 152 da Lei n
o
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 152. ................................................... 

Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o 

juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a 

programas de recuperação e reeducação.”  

 

Haja vista que as ações afirmativas em prol das mulheres em situação 

de violência já são popularizadas (Delegacia especializada, varas e juizados 

especializados, abrigos, centros de referência, equipamentos de saúde, etc.) e 

os agressores estão ainda “invisíveis” quanto à oferta de propostas de 

atendimento e políticas públicas.  
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Capítulo 3 

Agressor: Sujeito ignorado 

 

 Em 30 de Agosto de 2013, por meio do decreto federal n°8.086, foi 

instituído o programa ‘Mulher, Viver sem Violência’, onde os serviços públicos 

de segurança, justiça, saúde, assistência social, acolhimento, abrigamento e 

orientação para trabalho, emprego e renda que correspondem a Lei Maria da 

Penha passarão a ser integrados. Coordenada pela Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), a iniciativa propõe 

estratégias para melhoria e rapidez no atendimento às vítimas da violência de 

gênero, buscando reforçar a rede existente de serviços públicos do governo 

federal, estadual e municipal, além dos tribunais de justiça, ministérios e 

defensorias públicas, através do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres18. Essa iniciativa prevê que em dois anos serão 

investidos R$265 milhões, que serão aplicados da seguinte forma: R$ 115,7 

milhões na construção dos prédios e nos custos de equipagem e manutenção, 

R$25 milhões na ampliação da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, 

R$13,1 milhões na humanização da atenção da saúde pública, R$6,9 milhões 

na humanização da perícia para aperfeiçoamento da coleta de provas de 

crimes sexuais e R$4,3 milhões em serviços de fronteira. Uma das prioridades 

instituídas pelo programa é a prevenção por meio de cinco campanhas 

educativas de conscientização com aporte de R$100 milhões. Através do ‘Casa 

da Mulher Brasileira’ serão reunidos os seguintes serviços: delegacias 

especializadas de atendimento à mulher (DEAM), juizados e varas, 

defensorias, promotorias, equipe psicossocial (psicólogas, assistentes sociais, 

sociólogas e educadoras, para identificar perspectivas de vida da mulher e 

prestar acompanhamento permanente) e equipe para orientação ao emprego e 

renda. A estrutura física terá brinquedoteca e espaço de convivência para as 

mulheres. O custo médio é de R$4,3 milhões cada uma, incluindo construção 

                                    
18 Lançado em Agosto de 2007 para o planejamento de ações que visem à consolidação da 
Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, nas três esferas de 
governo.  
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financiada pelo governo federal, aquisição de equipamentos, mobiliário e 

transporte. A previsão é atender cerca de 200 pessoas/dia, 6.000 por mês e 

72.000 ao ano. O acesso aos serviços de saúde (institutos médicos legais, 

hospitais de referência e unidades básicas) e de abrigamento será feito pela 

logística de transporte gratuito, vinculada ao Ligue 180 e à Casa da Mulher 

Brasileira. Haverá informações sobre registros no Cadastro Único, do Ministério 

de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para acesso ao conjunto dos 

programas sociais do governo federal já existentes.  

 Com mais de três milhões de atendimentos e demanda superior a 

1.600% desde a sua criação, em 2005, o Ligue 180 terá o aporte de R$25 

milhões para aumento da capacidade técnica para triagem e distribuição das 

demandas. Esse serviço se tornará porta de entrada para a Casa da Mulher 

Brasileira. Estima-se que até o final de 2014, o Ligue 180 chegará a mais dez 

países. Atualmente, atende brasileiras na Espanha, Itália e Portugal. No Brasil, 

o serviço está disponível em telefones públicos, entre os botões de 

emergência, chamadas convencionais e de telefones celulares sem 

crédito/recarga. 

 Cumpre-nos observar que diante de todas essas fantásticas e 

necessárias iniciativas, em nenhum momento se pensou no sujeito agressor. 

De todo o montante destinado para as políticas publicas de atendimento à 

violência doméstica contra a mulher, nenhum valor foi destinado às políticas 

públicas de atendimento aos agressores. Onde está o agressor dentro de todo 

esse processo? Por qual razão o agressor, na qualidade de principal sujeito no 

tema da violência doméstica contra a mulher, é ignorado? Como criar políticas 

preventivas contra a violência, se a pessoa que perpetra a agressão é invisível 

aos olhos do poder público?  

 Na produção de Moraes e Sorj, existe uma possível resposta:  

Pensava-se que focalizar os homens poderia diminuir 

sua responsabilidade à medida que se procuravam 

explicações psicológicas ou culturais para os seus atos 

e que estes passariam também a ser considerados 

vítimas, já que teriam sido condicionados culturalmente 

a serem violentos. Assim, os tratamentos para 
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“recuperar” os agressores, mesmo tendo como objetivo 

principal a proteção das vítimas e a prevenção de 

futuras ameaças introduziram uma ambiguidade nos 

papéis da vítima e do agressor, pois à medida que a 

violência masculina se desloca para o terreno 

psicológico ou mesmo quando é atribuída aos 

constrangimentos culturais e sociais, relativiza-se, 

também, a vitimização da mulher que é violentada, 

porque nesse processo culpa e vitimização deixam de 

ser condições excludentes. (Moraes; Sorj, 2009, p. 113) 

 Essa dificuldade por parte do poder público em trabalhar o sujeito 

agressor, inevitavelmente irá rebater nos números registrados de agressões. 

Os investimentos em políticas públicas protetivas às mulheres são 

extremamente importantes, mas sem a contrapartida de investimento nos 

agentes causadores do índice da violência, o retorno dos investimentos serão 

muito insignificantes, como atualmente os são. Isso pode ser facilmente 

comprovado, por exemplo, pelos dados sobre a incidência de tipos penais dos 

inquéritos policiais processos judicias; na cidade de Santos tive acesso a dados 

sobre os crimes registrados que viraram processo judicial durante o ano de 

2013; para os efeitos desta pesquisa um Promotor de Justiça extraiu do 

sistema interno do Ministério Público os seguintes dados:  

Tipo penal Quantidade 

Lesão corporal > Decorrente de violência doméstica 1265 (26%) 

Crimes contra o patrimônio > Estelionato 1193 (25%) 

Crimes contra o patrimônio > Furto 1087(22,3%) 

Crimes contra a liberdade pessoal > Ameaça 7 (0,14%) 

Crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas > Tráfico de drogas e 

condutas afins 

746 (15,3%) 

Crimes contra o patrimônio > Roubo 573 (12%) 
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 Esses dados nos mostram que atualmente uma das principais demanda 

de atuação do Ministério Público no município de Santos é oriunda da violência 

doméstica (26%). Já no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

São Paulo, os dados da cidade de Santos para o mesmo período nos dizem 

que houve 1.288 lesões corporais dolosas registradas ao todo; consultando a 

tabela específica da delegacia da mulher, foram registradas 687 ocorrências de 

lesão corporal dolosa, o que representa 53,3% dos registros da cidade. Ou 

seja, a Delegacia da Mulher foi o local mais procurado pelas pessoas agredidas 

para registrar a ocorrência, sugerindo que se trata de agressões contra a 

mulher. No município de Santos, ou ainda na região onde ele se localiza, 

existem delegacias da mulher; existem centros de referência especializado de 

assistência social onde são prestados os serviços para assuntos de média e 

alta complexidade - tais como a violência -; existe Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher, que realiza campanhas informativas e de conscientização; 

existe Instituto da Mulher onde são prestados serviços humanizados de 

atendimento à saúde; enfim, todos os serviços citados no programa do 

Governo Federal, e mesmo assim a demanda da violência doméstica contra a 

mulher é latente. O que não existe são serviços de atendimento aos 

agressores, tal como as Varas Especializadas da Violência, previstas na Lei 

Maria da Penha.  

 Sobre essa ausência, os servidores públicos de diferentes segmentos de 

atuação desabafam:  

“A questão da reincidência está muito ligada ao ciclo da 

violência familiar, onde a mulher vivencia situações 

cíclicas de reconciliação, tensão, agressão. Tenho 

casos aqui que são réus porque agrediram a esposa, 

agrediram as filhas... então essa preocupação com o 

tratamento do agressor, embora haja previsão na Lei 

Maria da Penha, ainda não foi implantada, porque o 

poder público se preocupou a princípio em trabalhar a 

parte de atendimento a vítima, e apesar disso ainda se 

vê muita ineficiência; por exemplo, há vítimas que 

sofrem agressão na sexta feira de noite e a delegacia 

da mulher está fechada, então ela vai ser atendida 

numa delegacia normal e vai ser orientada a procurar o 
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IML na segunda feira, quando o hematoma já saiu.” 

(Promotora de Justiça – Ministério Público do Estado 

de São Paulo) 

 

“Eu tenho a impressão que os serviços precisam 

melhorar; que os profissionais não sabem muito bem o 

que fazer quando a demanda chega; eles encaminham 

para os serviços da rede mas quando existe uma 

demanda diferente, eles já não sabem. Imagine o 

quanto existe de demanda para um atendimento 

psicológico num tema como esse, onde as pessoas 

possam refletir sobre como lidar com o conflito, então 

acho que falta muito isso. Eu não sinto que há em 

algum lugar um psicólogo para tratar da demanda 

psicológica; deveria ter espaço para isso no CREAS.” 

(Psicólogo – Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo) 

“Precisam ser criadas a varas especializadas, porque 

sem especialização a gente não tem eficiência. O 

profissional especializado é mais sensível para essa 

temática, ele vai ter mais recursos e ferramentas para 

enfrentar as dificuldades que é isso. Ainda falta muita 

especialização, desde o atendimento na unidade de 

polícia, até a inexistência de varas especializadas. A lei 

prevê, mas pouco se fez. Eu pelo menos não conheço 

nenhuma, no Estado de São Paulo confesso que 

desconheço. Não tem como exigir de um juiz que não 

foi preparado para trabalhar com essa temática, que 

ele preste um serviço adequado.” (Promotor de Justiça 

– Ministério Público do Estado de São Paulo)   

 Todas essas falas traduzem o sentimento de ineficácia do poder público 

quando ele arbitrariamente opta por ignorar o sujeito agressor, ou ainda, 

implanta serviços que não funcionam adequadamente, deixando gargalos que 

prejudicam a eficácia do mesmo (ausência de capacitação dos profissionais, 

má distribuição dos recursos, etc.). Conforme mostrado anteriormente, no item 

dois do primeiro capítulo, a taxa de reincidência é de 51%, mas nos locais onde 

se apresentam serviços de atendimento aos agressores esse número é 
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reduzido para até 2% de reincidência, o que representa diminuição 

extremamente significativa. 

 Uma matéria publicada no Jornal Pequeno (São Luís – Maranhão) 

mostra que durante cinco anos, período que compreende entre 2008 a 2012, 

222 agressores de mulheres foram condenados pela Vara Especial de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís do Maranhão; 

destes, 144 foram atendidos no mesmo período pelo grupo reflexivo da Vara, 

com ações socioeducativas desenvolvidas por assistentes sociais e psicólogos, 

e não houve nenhum caso de reincidência. Já em pesquisa feita na Vara 

Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Imperatriz - MA, 

no mesmo Tribunal, onde não há grupos para homens, revelou que 75% dos 

agressores são reincidentes. Número superior à taxa de reincidência criminal 

geral, que no Estado de São Paulo é de 58% e no país é de 70%.  

 De acordo com matéria publicada pelo portal de notícias “G1” em 

setembro de 2009, menos de 2% dos homens que praticam violência contra 

mulher e participam de grupos de reflexão voltaram a agredir suas 

companheiras – esses números correspondem ao Juizado Especial Criminal da 

Violência Doméstica contra a Mulher de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Já em 

Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, os reincidentes são menos de 4%. 

Esses dados comprovam que com um trabalhado compromissado de reflexão 

sobre a produção de sentidos da ação violenta na vida das famílias e o 

fortalecimento de laços, que recriam os significados da violência nas relações 

sociais, é possível enfrentar com eficácia a violência doméstica contra a 

mulher, e oferecer uma real prevenção, fazendo com que os recursos 

direcionados pelo Estado sejam empregados de forma verdadeiramente 

eficiente.  
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3.1 Mapa nacional: Atendimento ao agressor  

 

 Diante do cenário apontado, surgiu o desejo de encontrar os serviços de 

atendimento aos agressores em território nacional; entender como funcionam; 

quais são suas propostas de ações; quais são seus resultados; quem são as 

pessoas atendidas; quem são os profissionais que fazem esse trabalho. A 

dificuldade em encontrar essas informações foi algo presente em todo o 

processo de pesquisa, que durou 12 meses. Foram necessários 341 e-mails 

enviados, 10 entrevistas, 52 contatos telefônicos, 48 artigos lidos, 06 livros 

lidos, dezenas de matérias de jornais e muita disposição. Os contatos foram 

realizados com 27 Tribunais de Justiça, sendo um em cada Estado mais 

algumas Varas Especializadas de Violência Doméstica, e um no Distrito 

Federal, além de 26 Secretarias de Segurança Pública e algumas Centrais de 

Penas Alternativas e Medidas Socioeducativas, 63 ONG's, 21 Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social, Institutos de Pesquisa de 

Universidades Federais direcionados para a temática, tais como a UFSC e 

UFRJ, e muitos profissionais da área de Serviço Social, Psicologia e Direito, 

além de órgãos federais, tais como Conselho Nacional de Justiça, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, e Conselho 

Federal de Serviço Social. Vale ressaltar que os contatos envolveram pessoas 

e instituições em todo território nacional, e muitos dos e-mails enviados foram 

replicados pelos receptores para outros locais, ampliando ainda mais a rede de 

alcance e compartilhamento de informações.   

 Como resultado dessa investigação, constatou-se que em todo território 

nacional, até a presente data, foram encontrados 37 serviços, distribuídos em 

27 cidades, localizadas em 11 Estados. Do total, 19 (51%) são ofertados pelos 

Tribunais de Justiça Estaduais, em especial, Juizados Especiais da Violência; 

10 (27%) serviços são ofertados por outras instâncias do poder público, tais 

como Centrais de Penas, Conselhos Municiais dos Direitos da Mulher, Núcleos 

da Defensoria Pública do Estado, entre outros; 06 (16%) são ofertados por 

instituições criadas pela sociedade civil, tais como as Organizações Não 
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Governamentais; e 02 (6%) desses serviços são ofertados por Universidades 

Públicas em Institutos de Pesquisas. O Brasil possui 5.570 cidades distribuídas 

em 26 estados, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Isso significa que os serviços de atendimento aos agressores estão presentes 

em apenas 0.48% dos municípios brasileiros, e em 42% dos estados da 

federação. Evidentemente, é uma quantidade ínfima diante da demanda 

existente. A lista detalhada dos serviços pode ser consultada no anexo 1. Para 

ilustrar a disposição em território nacional, segue abaixo o mapa:  

 

Mapa 1: Estados que apresentam serviços de atendimento ao agressor 

 

 

 Observa-se que os serviços ficam concentrados nas regiões centro-

oeste, sudeste e sul, com exceção dos Estados de Santa Cataria e Espírito 

Santo. E há significativa ausência destes no Nordeste e Norte, existindo 

apenas nos Estados do Amapá, Maranhão e Alagoas. Criando uma ilustração 

do Mapa da Violência de 2012: Homicídios de Mulheres no Brasil, já 

referenciado, sobre os quinze Estados que apontam o maior índice de 

homicídios contra a mulher no Brasil, obtemos a seguinte configuração:  
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Mapa 2: Os 15 Estados brasileiros com maior índice de assassinato de mulheres 

 

                     

 

 

 Notadamente, a maior parte dos Estados que aparecem em vermelho, 

indicando alto índice de assassinato de mulheres, são justamente os locais 

onde não há serviço de atendimento ao agressor. É oportuno dizer que, de 

acordo com o Mapa da Violência 2012, 41% dos assassinatos ocorreram na 

residência da vítima. Utilizando um editor de imagem, sobrepondo o primeiro 

mapa ao segundo, para realizar uma comparação, obtemos o seguinte 

resultado: 
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Mapa 3: Comparação entre Estados com alto índice de homicídio de mulheres e Estados 

com serviços para o agressor. 

 

 

 

 Ou seja, apenas cinco dos Estados com o maior índice de homicídio de 

mulheres possuem atendimento para o agressor; atendimento este em 

quantidade insuficiente (uma cidade em cada um dos Estados) os demais 

Estados em vermelho que apresentam um índice preocupante de violência 

contra a mulher ainda não oferecem nenhuma alternativa de atendimento ao 

sujeito agressor, que não seja de caráter unicamente punitivo.    

 Essa desproporcionalidade de presença dos serviços é algo bastante 

presente; uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça intitulada “A Atuação 

do Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha” aponta que a 

quantidade de unidades de competência exclusiva deveria saltar de 66 para 

120; a distribuição das 66 varas e juizados de violência doméstica e familiar 

não é proporcional nas cinco regiões do Brasil. Essas unidades processaram, 

até dezembro de 2011, 677.087 procedimentos. Desde 2006, quando foi 

promulgada a lei, a média de criação de novas unidades exclusivas no país é 

de dez a cada ano. Segundo o estudo, o Sudeste, composto por quatro 

estados que juntos somam o maior contingente populacional do Brasil, possui a 

maior quantidade de unidades judiciais com competência exclusiva: 20 no total. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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O Nordeste, por sua vez, é a segunda região mais populosa do Brasil e dispõe 

somente de 15 varas ou juizados da violência doméstica e familiar nos seus 

nove estados. O desequilíbrio se verifica também no Sul, que ocupa o terceiro 

lugar no ranking populacional brasileiro. O estudo mostra que os estados do 

Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná dispõem, cada qual, de 

apenas uma vara ou juizado da violência doméstica e familiar exclusiva para 

atender, respectivamente, a uma média de 5,48 milhões, 5,3 milhões e 3,1 

milhões de mulheres. De acordo com a pesquisa, nessa região não se iniciou 

ainda o processo de interiorização das estruturas de competência exclusiva. Na 

Região Norte, a situação é similar. Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre e 

Amapá contam com apenas uma unidade judiciária, cada qual destinada 

exclusivamente ao julgamento dos casos relacionados à Lei Maria da Penha. 

Tocantins e Pará são os que registram o maior número de varas ou juizados - 

três e quatro juízos, respectivamente. A desproporcionalidade é observada 

ainda no Centro-Oeste. A região, que é a menos populosa do país, possui 16 

varas ou juizados exclusivos para o julgamento de processos relacionados 

à Lei Maria da Penha. Dez dessas unidades judiciárias encontram-se no 

Distrito Federal, cuja população não chega a 2,7 milhões de pessoas. Com 

número de habitantes superior ao da capital, os demais estados da região 

registram quantidade menor de varas e juizados especializados: Mato Grosso 

conta com apenas quatro, enquanto Mato Grosso do Sul e Goiás têm somente 

uma unidade judiciária exclusiva. O estudo propõe a instalação de 54 varas ou 

juizados da violência contra a mulher: a maioria em cidades limítrofes, do 

interior e com grande concentração populacional, para atender de forma 

adequada a demanda existente. No Sudeste, a sugestão é criar duas novas 

unidades no Espírito Santo, três no Rio de Janeiro, quatro em Minas Gerais e 

cinco em São Paulo. Para o Nordeste, a proposta são 18 novas varas ou 

juizados - sendo uma unidade judiciária para Alagoas, quatro para a Bahia, 

duas para o Ceará, duas para o Maranhão, três para Pernambuco, uma para a 

Paraíba, duas para o Piauí, duas para Sergipe e uma para o Rio Grande do 

Norte. Em relação ao Sul, o estudo sugere a criação de nove juízos, 

distribuídos entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Para o Centro-

Oeste, a pesquisa destaca serem necessárias mais seis unidades judiciárias, a 

serem instaladas igualmente nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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Grosso do Sul. Para a Região Norte, o estudo pede mais cinco varas ou 

juizados especiais, distribuídos entre Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e 

Amazonas. 

 

 

3.2 O que diz o Poder Público 

 

 Durante o processo de realização da pesquisa foram realizadas 

entrevistas com profissionais que atuam nos processos de atendimento à 

violência doméstica contra a mulher, procurando fazer uma avaliação sobre as 

atuais condições objetivas de trabalho desses profissionais na execução de 

seus trabalhos, bem como a avaliação dos mesmos sobre a situação 

apresentada. É importante dizer que nos Tribunais de Justiça nenhum juiz se 

disponibilizou a responder a entrevista. Para uma melhor análise, disporei 

algumas declarações por temas, quais sejam: agressor, mulher, Lei Maria da 

Penha, e atuação do poder público.  

 Sobre o agressor apareceram diferentes concepções, o que já era 

esperado dado o distanciamento entre os serviços públicos de atendimento à 

mulher e o sujeito agressor. Os profissionais da Defensoria Pública avaliam o 

sujeito agressor dentro do contexto das relações sociais e como produto delas: 

“Eu enxergo um pouco como vítima também; eu não concordo 

muito com essa visão que temos que “demonizar”. Penso que a 

intervenção deve ser feita de modo à modificar a realidade, 

mas sem “demonizar” o sujeito. Eu digo vítima também porque 

ele acaba sofrendo daquilo que ele está causando” (Psicólogo) 

“Ele é um ser, que tem uma história de vida, uma construção 

social, e se você for analisar você vai conseguir chegar em um 

ponto em que é possível identificar a justificativa para que ele 

esteja impregnado nessa violência; muitas vezes é a 

reprodução de um ciclo, ele vivenciou aquilo, então ele 

reproduz sem reflexão; foi a forma como ele aprendeu a lidar 

com as diversidades do mundo então ele acaba reproduzindo 

isso.” (Assistente Social) 
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 Já na Promotoria de Justiça encontramos opiniões que apontam 

elementos que avaliam a questão no âmbito do individual/particular:  

“Há casos em que o agressor, mesmo não embriagado ou sob 

o efeito de drogas, aterroriza a vida e os familiares. Mas não há 

dúvida que a bebida e em especial, o crack, vem causando 

sérios transtornos. E na minha modesta opinião, a televisão e 

internet ajudam, mas também atrapalham. E hoje falta religião, 

muito mais presente nos lares do século passado.” (Promotor 

de Justiça)  

 No que tange a Lei Maria da Penha, a opinião de que a Lei representa 

um importante avanço para o Brasil, mas que possui ainda muitas limitações, 

foi unânime. O sentimento difuso é de que as instituições ainda não foram 

capazes de implementar a Lei na sua totalidade, seja por falta de estrutura 

adequada, seja por falta de execução do que diz a Lei:  

“A lei é muito bonita no papel, mas na hora da 

operacionalização é bem complicado; infelizmente, para a 

gente conseguir uma medida protetiva, a pessoa tem que estar 

ensanguentada aqui na nossa frente; então você tem que ter 

muita prova para conseguir aplicar isso” (Assistente Social da 

Defensoria Pública) 

“O ponto forte é ter alguma coisa que ajuda a mudar a 

mentalidade. É uma lei que “está pegando”, e muita gente 

consegue as medidas protetivas. Em longo prazo eu acho que 

as coisas vão mudar. E o ponto falho, é a dificuldade em 

chegar aonde está o problema; depende da mulher ultrapassar 

uma barreira e pedir ajuda. Acho que falta muita estrutura para 

implementar” (Psicólogo da Defensoria Pública) 

“No aspecto punitivo ela trouxe ferramentas importantes. Mas, 

o aspecto preventivo, o aspecto social, que me parece ser o 

mais importante, que depende de políticas publicas, a grosso 

modo ainda não saiu do papel.” (Promotor de Justiça) 

  Para explicar esse hiato entre a Lei e sua materialização, os 

profissionais avaliam a ausência de vontade política e os “vícios” do poder 
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público brasileiro, especialmente no que tange à ausência de pesquisas e 

mapeamentos para subsidiar propostas de ações:  

“Pra gente enfrentar um problema, precisa antes fazer a lição 

de casa. Um mapeamento do problema, para identificar as 

causas do problema, desenvolver índices que te permitam 

avaliar o problema de maneira mais completa; ou seja, exige-se 

especialização, eficiência, e infelizmente a gente não vê isso do 

poder público. A gente não vê o poder público comprometido 

com o estudo de projetos e iniciativas que não vão trazer uma 

repercussão imediata em termos eleitorais. É mais fácil você 

construir uma ponte que atravesse a cidade inteira do que 

desenvolver um projeto social que a sua gestão não vai colher 

os frutos. Quando a gente pensa em política pública a gente 

pensa em mapeamento, planejamento, execução e cobrança 

de resultado, e essa cultura não existe no poder público” 

(Promotor de Justiça)  

“Falta de vontade política. Não dá voto implantar um serviço de 

atendimento ao agressor. E a visão que é passada do agressor 

é muito negativa, então a sociedade não aceita de bons olhos 

esse tipo de serviço. Entre um centro para idosos e um para 

agressores, é mais bonito fazer um para os idosos. Os recursos 

já são escassos, e ainda escolhem o investimento pelo que vai 

agradar mais a sociedade. Existe a necessidade de tornar essa 

demanda mais pública, porque se efetiva aquilo que tem mais 

força política de cobrança.” (Assistente Social da Defensoria 

Pública)  

 Sobre a própria atuação do poder público, os profissionais apontam que 

faltam profissionais devidamente qualificados para a temática, e espaços 

especializados para realizar o trabalho, tais como as Varas e Juizados 

especializados:  

“A falta de profissionais diminui a qualidade do serviço, porque 

a gente não consegue dar o atendimento que deveria; 

acabamos apagando incêndio.” (Assistente Social da 

Defensoria Pública) 

“Precisam ser criadas a varas especializadas, porque sem 

especialização a gente não tem eficiência. O profissional 
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especializado é mais sensível para essa temática, ele vai ter 

mais recursos e ferramentas para enfrentar as dificuldades que 

é isso. Ainda falta muita especialização, desde o atendimento 

na unidade de polícia, até a inexistência de varas 

especializadas. A lei prevê, mas pouco se fez. Eu pelo menos 

não conheço nenhuma, no Estado de São Paulo confesso que 

desconheço. Não tem como exigir de um juiz que não foi 

preparado para trabalhar com essa temática, que ele preste um 

serviço adequado.”(Promotor de Justiça)  

 Ou seja, no poder público existem diversas contradições que perpassam 

a rotina de trabalho dos profissionais; o entendimento sobre a Lei, sobre as 

demandas e sobre as políticas públicas ainda não é consenso; a ausência de 

especialização e preparo profissional para lidar com a temática é preocupante, 

e deve ser matéria primordial do poder público no atendimento da violência 

doméstica contra a mulher; além da necessidade de investimento dos 

municípios no fortalecimento da rede de serviços disponíveis, e o esforço 

conjunto de alinhar a atuação das três esferas de governo (municipal, estadual 

e federal) com as três esferas de poder (executivo, legislativo e judiciário).  

 

Considerações finais 

 

 Depois de percorrer todo esse longo processo na busca pelo 

entendimento que o poder público tem sobre a violência doméstica contra a 

mulher, seus agentes e quais as formas em que ele materializa esse 

entendimento na sociedade brasileira, avalio que tivemos importantes avanços 

com a criação da Lei Maria da Penha. É inegável que se trata de um 

mecanismo completo, forte e com grande potencial de provocar mudanças 

significativas na estrutura da sociedade, desde o modo como as mulheres são 

tratadas até a forma como o poder público funciona, visto que a Lei Maria da 

Penha ressalta a importante e necessária interlocução dos serviços como um 

todo (Assistência Social, Segurança Pública, Educação, Saúde), dos governos 

(Municipal, Estadual, Federal) e dos poderes (Executivo, Legislativo, 

Judiciário).  



55 
  

 
 

 O Poder Público têm feito esforços que merecem ser reconhecidos, 

quando, por exemplo, cria o programa “Mulher, Viver sem Violência” 

apresentado no capítulo 3; representam um avanço sem precedentes na forma 

de fazer política pública. Mas o sistema político brasileiro não favorece o 

desenvolvimento de serviços efetivos como esse, e esta é uma falha que 

precisamos corrigir, mas essa correção leva tempo, e enquanto esse tempo 

não chega, milhares de mulheres vão morrendo a cada ano.  

 A especialização dos profissionais que trabalham com a temática ainda 

é frágil e necessita de aprimoramento e investimento constante. Não são raros 

os casos em que um profissional é colocado para atender tal demanda sem 

que ele tenha qualquer afinidade com a temática, e isso gera dois problemas 

centrais: 1) o profissional não é capaz de prestar um serviço adequado, 

prejudicando o usuário do serviço 2) o profissional viola a si mesmo, 

desencadeando um doloroso processo de adoecimento e frustração, que em 

longo prazo gera rebatimentos prejudiciais não só para ele, mas também para 

o coletivo.  

 As delegacias especializadas ainda não foram capazes de executar um 

sistema de proteção e acolhida adequada para as mulheres que a procuram. 

As medidas protetivas de urgência, embora seja um grande avanço, enfrentam 

obstáculos de ordem burocrática, que se dão por interpretações equivocadas e 

tendenciosas a respeito desse mecanismo da Lei. Em alguns casos são 

expedidas com data de validade, o que coloca a mulher em situação de risco 

quando o prazo se encerra; em outros casos, só são expedidas mediante 

provas materiais (testemunhas e hematomas) o que por si só já descaracteriza 

o objetivo da medida protetiva, que é justamente proteger para que a agressão 

não aconteça. Como sinaliza Moraes (2009):  

 

“Nas rotinas das delegacias, a construção social da mulher 

como vítima é, no mínimo, repleta de tensões. A condição de 

vitima, a menos que traga conteúdos e materialidades 

indiscutíveis, depende de convencimento moral que alude ao 

histórico e comportamento da mulher no contexto familiar.” 

(Pag. 100) 
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 Outro nó insistente nas delegacias especializadas diz respeito à 

representação judicial junto ao agressor, onde muitas vezes as mulheres são 

orientadas erroneamente e desta forma o boletim de ocorrência acaba por ser 

“invalidado”, já que existe, mas não foi utilizado no  tempo que deveria.  

 De modo geral, os serviços de atendimento ao agressor são deixados 

em segundo plano, em detrimento dos serviços emergenciais para atender a 

mulher, o que reflete a ausência da cultura de prevenção, ou seja, primeiro 

espera-se que aconteça para depois tomar medidas. Prestar um serviço de 

atendimento para esses homens ainda é um tabu no Poder Público, e muitos 

profissionais desconhecem esse tipo de abordagem. A pesquisa revela que os 

serviços existentes são prestados em grupo, onde os agressores compartilham 

suas experiências e têm a oportunidade de repensar suas práticas; criam uma 

rede de apoio entre si para superarem a cultura da violência que permeia suas 

relações; todos os serviços desse formado apresentam significativos índices de 

êxito na erradicação da violência doméstica em suas relações. Com 

profissionais bem preparados, o serviço se torna um potencial agente de 

mudança e transformação na vida das pessoas atendidas. São práticas 

inovadoras e econômicas, com impacto positivo para todo o conjunto da 

sociedade. O ideal seria que os serviços fossem ofertados não só pelos 

Tribunais de Justiça, mas também pelo já referenciado CREAS; as 

Universidades também apresentam um espaço com enorme potencial para 

desenvolver essas atividades, utilizando modelos de experiências que deram 

certo em outros espaços, como foi o caso do Rio de Janeiro, onde a 

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do 

Poder Judiciário do Rio de Janeiro - CEJEM promoveu o I Workshop Grupo 

Reflexivo de Homens Agressores em abril de 2012, com a apresentação de 

trabalho das equipes multidisciplinares de cinco Juizados e do Instituto de 

Estudos da Religião - ISER. Ao término da apresentação, foi formado um grupo 

de trabalho com vista à padronização dos grupos reflexivos e dos respectivos 

sistemas de avaliação. Os princípios norteadores desses grupos devem ser: 1) 

Responsabilização (aspecto legal, cultural e social), 2) Igualdade e respeito da 

diversidade (discussão sobre gênero), 3) Equidade (observância à garantia dos 

direitos universais) e 4) Promoção e fortalecimento da cidadania (respeito aos 
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direitos e deveres individuais e coletivos). A capacidade de atendimento é de 

14 homens, coordenados por um assistente social e um psicólogo, com 

duração de 8 à 10 encontros, reunindo-se quinzenalmente, sendo que cada 

encontro dura em média 2 horas. Os temas abordados nos encontros devem 

ser prioritariamente: 1) Lei 11.340/2006, 2) Violência contra a mulher, 

contextualizada como um fenômeno mais amplo e as diversas causas 

associadas a ela: aspectos sociais, culturais, religiosos, problemas de 

desemprego, desorganização do espaço urbano, 3) Saúde relacionada a 

questões de alcoolismo, drogadição, doenças sexualmente transmissíveis, 

transtornos mentais e a outros de interesse do grupo, 4) Relações familiares e 

5) Aspectos emocionais e afetivos de uma relação a dois (ciúmes, traição, 

confiança). O grupo estabeleceu contraindicações para os participantes, sendo 

elas: 1) Abusador sexual, 2) Dependente químico com comprometimento, 3) 

Portador de transtornos psiquiátricos, 4) Autor de crimes dolosos contra a vida 

e 6) Participantes que apresentam comportamento prejudicial ao 

funcionamento do grupo. Como bem sinaliza Guareschi  

“A participação desses homens nos grupos, que 

compreendemos como um espaço de escuta [...] propicia-lhes 

pensarem sobre si mesmos e sobre as situações que 

vivenciam de modo diferenciado, produzindo sentidos sobre as 

diferentes práticas que possibilitam significar cotidianos [...]: 

onde foi que eu comecei com o erro e onde é que eu posso 

acabar ? É isso que eu queria saber.” 

 Ou seja, podemos constatar que se faz urgente e necessária a 

implantação dos serviços de atendimento aos agressores, onde eles possam 

ter apoio especializado para refletir sobre suas relações, sobre o contexto de 

suas vidas, e sobre a realidade que os cerca, numa abordagem capaz de lidar 

com os significados que a violência carrega no particular e no coletivo. 

Aprofundar os estudos sobre o tema e ampliar essa discussão é o primeiro 

desafio que acomete.  
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Anexos 

 

Anexo 1:  

 Segue abaixo a lista dos locais encontrados pela pesquisa que atendem 

ao agressor:  

Estado: Alagoas (1) 

Cidades: Núcleo de atendimento à pessoa em conflito de violência doméstica 

contra a mulher, na capital.  

 

Estado: Amapá (1) 

Cidades: Santana, na Vara de Violência Doméstica. 

 

Estado: Distrito Federal (9) 

Núcleos criados a partir do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 

também por iniciativa do Tribunal de Justiça, em parceria com o Instituto de 

Educação Superior de Brasília.  

Bairros: Grandes Áreas, Ceilândia, Samambaia, Planaltina, Brasilândia, 

Brasília, Sobradinho, Santa Maria, Gama.  

 

Estado: Maranhão (1) 

Cidades: São Luís. No Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher. 

 

Estado: Mato Grosso (1) 

Cidades: Cuiabá, projeto dentro das penitenciárias.  

 

Estado: Mato Grosso do Sul (1) 

Cidades: Campo Grande, numa parceria entre Tribunal e Governo do Estado.  

 

Estado: Minas Gerais (1) 

Cidades: Belo Horizonte, através de uma organização da sociedade civil.  
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Estado: Paraná (1) 

Cidades: Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

 

Estado: Rio de Janeiro (12) 

Cidades: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Petrópolis, Nova Friburgo, Campos dos 

Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, São Gonçalo, 

São João do Meriti, Volta Redonda. Todos nos Juizados Especiais de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher.  

 

Estado: Rio Grande do Sul (3) 

Cidades: Porto Alegre, por meio do Juizado da Violência Doméstica e Familiar 

e também por meio de uma ONG, e em Lajeado por meio de um projeto de 

psicólogos.  

 

Estado: São Paulo (6) 

Cidades: São Paulo e Campinas, ambas são organizações da sociedade civil, e 

em ainda em São Paulo por meio da Delegacia de Polícia Civil. Em São José 

dos Campos por meio da Central de Penas e Medidas Alternativas, em São 

Carlos, por meio de um Instituto de Pesquisa da UFSCar. Em São Caetano, 

numa ONG. Em São José do Rio Preto por meio de um convênio entre 

Prefeitura e igreja católica.   
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Anexo 2:  

 

 Segue abaixo roteiro de perguntas utilizadas nas entrevistas 

 

1) Qual a função desta organização? E junto aos processos de violência 

doméstica contra a mulher ? 

2) Na última década, mais de 43 mil mulheres foram assassinadas no 

Brasil, vítimas de violência doméstica. O que esse dado diz para você, 

enquanto profissional ?  

3) Como você enxerga o agressor ? E a vítima ?  

4) Quais são os avanços e limites da Lei Maria da Penha hoje ? 

5) Você acha que os profissionais que atuam com a violência doméstica 

contra a mulher estão preparados para exercer tal função ?   

6) Por que o poder público como um todo não desenvolve trabalhos com os 

agressores ? O que você pensa acerca dos trabalhos realizados junto 

aos agressores ? 

7) Quais as dificuldades que você encontra no exercício da sua função ? 

 


