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“A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstancias 

favoráveis, teriam ficado adormecidas”. 

(Horácio) 
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Esta pesquisa apresenta o tema “a relevância dos grupos reflexivos no atendimento 

aos agressores domésticos”, obtido a partir de uma demanda observada no contexto 

das DPCAMIs, onde muitas mulheres retornavam para seus relacionamentos com os 

autores de violência doméstica. A pesquisa utilizou-se da metodologia bibliográfica, 

de natureza descritiva e qualitativa, evidenciando a sua relevância acadêmica, 

científica e social, sob as quais seus conhecimentos obtidos produzirão 

aprendizados em favor dos fatores que mantem vítima e agressor em suas relações, 

bem também como trazendo uma nova proposta ao trabalhar com o autor de 

violência doméstica, conhecendo a dinâmica e os grupos já desenvolvidos, 

buscando a prevenção das violências e a transformação do comportamento violento 

dos agressores, utilizando grupos reflexivos melhorando as relações consideradas 

disfuncionais. 

 

Palavras-chave: violência doméstica, grupos reflexivos, - autores de violência 

doméstica. 
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This research presents the theme "the relevance of reflexive groups in the care of 

domestic aggressors", obtained from a demand observed in the context of DPCAMIs, 

where many women returned to their relationships with perpetrators of domestic 

violence. The research used bibliographic methodology, of a descriptive and 

qualitative nature, showing its academic, scientific and social relevance, under which 

its obtained knowledge will produce learning in favor of the factors that maintains 

victim and aggressor in its relations, as well as bringing a new proposal, working with 

the author of domestic violence, knowing the dynamics and the groups already 

developed, seeking the prevention of violence and the transformation of violent 

behavior of the aggressors, using reflexive groups improving the relationships 

considered dysfunctional. 

 

Keywords: domestic violence, reflexive groups, - authors of domestic violence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência é um fenômeno social e histórico que continuamente se fez 

presente na humanidade, não fazendo distinção de culturas, etnias, classes sociais 

e situações econômicas.  Suas manifestações tem sido alvo de muitos estudos, 

devido à complexidade de fatores que envolvem os atos violentos. 

Lucena et al (2017) esclarece que: 

No Brasil, de acordo com dados do Mapa da Violência 2015, a expressão 
da violência doméstica contra a mulher (VDCM), entre 1980 e 2013, 
apresentou um ritmo crescente, tanto em número quanto em taxas. Foi 
observado que um total de 106.093 mulheres morreram vítimas de 
homicídio neste período. A situação é preocupante tendo em vista que o 
número de vítimas passou de 1.353 mulheres em 1980 para 4.762 em 2013, 
um aumento de 252,0%. Isso representa que a taxa de mulheres vítimas de 
violência passou de 2,3 por 100 mil em 1980 para 4,8 por 100 mil em 2013 
(aumento de 111,1%). 

Conforme refere Minayo (2007), não obstante o fenômeno de a violência ser 

uma problemática da esfera judicial, passa na atualidade a ser uma questão de 

saúde pública devido aos seus efeitos, os quais repercutem na saúde individual e 

coletiva, fazendo-se necessária a prevenção e o enfrentamento, juntamente com a 

criação de políticas e serviços competentes para atender a essa demanda.  

Segundo Elias (2014), há um pensamento equivocado sobre os 

comportamentos violentos dos agressores, onde tal conduta passa a ser justificada 

principalmente devido à cultura que ressalta a inferioridade da mulher. O autor 

afirma que os grupos reflexivos são lugares propícios para a confrontação de 

padrões socioculturais que sustentam os comportamentos violentos.  

Beiras et al (2012), acreditam que um trabalho com homens agressores, 

associados aos trabalhos já realizados com mulheres, poderiam de forma eficaz 

reduzir, conter e prevenir a violência conjugal, pois cada caso deve ser visto como 

único, não sendo isento de sua responsabilidade. Nem sempre sanções como a 

privação de liberdade aos agressores trazem resultados efetivos e resolutividade 

aos casos, sendo necessário outras intervenções de cunho educativo.  

Numa visão empírica, observa-se que a violência conjugal acontece no 

âmbito doméstico e familiar, sendo normalmente o homem que desfere sobre sua 

companheira a sua agressividade descontrolada. Neste ambiente se encontram os 

filhos que se tornam vítimas indiretas, uma vez que o sofrimento da mãe acaba os 

atingindo, assim como as ameaças desferidas pelo agressor. Muitas crianças e 
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adolescentes também sofrem agressões físicas e psicológicas, por parte do pai 

agressor ou outra figura familiar, mas é principalmente a mulher o foco das 

agressões.  

Por conta desta realidade, e a partir de experiências obtidas na Delegacia 

Especializada DPCAMI - Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente Mulher e 

Idoso, do município de Caçador-SC, com os atendimentos realizados às mulheres 

vítimas de violência doméstica, surgiu a necessidade da realização de uma pesquisa 

acadêmica abordando-se o fenômeno da violência doméstica.  

Este conhecimento se tornou possível através deste Trabalho de Conclusão 

de Curso na área da Psicologia, que traz o título “Relevância dos Grupos 

Reflexivos no atendimento aos Agressores Domésticos”.  

A partir da experiência de trabalho na DPCAMI, foi possível direcionar o 

olhar para a investigação de possíveis soluções para o comportamento agressivo e 

violento de muitos homens contra suas parceiras, de forma a encontrar subsídios 

que venham agregar forças ao trabalho realizado pela esfera jurídica, que 

normalmente é moroso e não tem fim educativo, somente punitivo.  

A hipótese que aqui se levanta é de que é possível aos agressores uma 

reeducação no sentido de que muitas são as crenças falsas baseadas nos 

estereótipos de gênero, demandadas do contexto cultural, que podem ser 

modificadas, levando-se o agressor a adotar novas atitudes a partir da consciência 

de que muito do seu comportamento, sentimentos, emoções e reações foram 

aprendidas, e que lhe é possível fazer outras escolhas, que não a violência, e 

desenvolver em si mesmo a experiência empática, de se colocar no lugar do outro e 

compreender a sua sentir a dor. 

Através deste trabalho procurou-se encontrar respostas para a seguinte 

questão problema: Qual a efetividade das metodologias de atendimento ao agressor, 

em especial dos grupos reflexivos, no âmbito socioeducativo e psicológico? 

A justificativa para a realização da pesquisa, levou em conta vários aspectos 

como: o drama das mulheres que sofrem violência e o ciclo da violência que é um 

fenômeno continuo, progressivo e complexo de ser resolvido; o questionamento 

sobre o comportamento agressivo e violento do parceiro, geralmente o gênero 

masculino, bem como as causas ou motivações que podem estar por traz deste 

comportamento; a reflexão de que embora haja assistência à mulher e seus filhos, 

não se ouve notícias ou informações sobre o atendimento aos agressores, o que se 
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julga essencial para fechar o ciclo de atendimento à família; a necessidade de 

levantamento de metodologias existentes que são utilizadas no atendimento ao 

agressor e, especialmente, busca de conhecimento sobre os “grupos reflexivos”.  

Questionou-se a respeito dos motivos que levam muitas mulheres a se 

tornarem vítimas constantes, a romper várias vezes o relacionamento com queixas 

na delegacia e novamente virem a reatar sua relação com o autor das agressões; há 

necessidade de reconhecimento dos fenômenos psicológicos presentes nessas 

relações, de identificação do perfil dos agressores e das vítimas; de compreensão 

da psicodinâmica sociocultural do funcionamento familiar de ambos os envolvidos, 

de até que ponto o uso de substancias ou mesmo aspectos da saúde mental podem 

estar relacionados a muitas situações de violência. Estas foram as motivações que 

levaram à pesquisa. 

Este trabalho investigativo teve como Objetivo Geral: investigar os motivos 

que levam muitas mulheres a permanecer em um relacionamento violento, bem 

também como pesquisar metodologias ou programas de atendimento ao agressor no 

âmbito socioeducativo e psicológico, com ênfase aos grupos reflexivos, e a 

efetividade desses recursos como promotores de mudança comportamental do 

agressor e como auxilio ao rompimento do ciclo de violência. 

Para melhor direcionar a investigação foram levantados os objetivos 

específicos a serem alcançados: a) compreender o fenômeno da violência 

doméstica; b) apreciar a legislação que coíbe e previne as situações de violência; c) 

conhecer a dinâmica dos grupos reflexivos direcionados aos agressores domésticos; 

d) analisar o impacto desses recursos para a solução das situações de violência. 

Considerando as situações expostas, constatou-se a relevância acadêmica 

da pesquisa, a partir da produção de novos conhecimentos, informando e 

conscientizando a população universitária (alunos e professores) e outros 

interessados, sobre o fenômeno da violência doméstica, que revela a existência 

ainda hoje, da cultura machista na sociedade. 

Constatou-se a relevância científica da pesquisa, promovida no sentido de 

trazer à tona fatores que se encontram por trás da violência doméstica; de apontar 

metodologias ou programas que possam contribuir com a prevenção, enfrentamento 

e resolutividade deste drama que se tornou um problema de saúde física e 

psicológica e causa prejuízos em várias áreas para os envolvidos, agressores e 

vítimas. 
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De igual forma, ficou clara a relevância social da pesquisa, uma vez que a 

violência doméstica causa sofrimento às famílias; porque uma vez aprendida na 

infância acaba sendo reproduzida pelas gerações mais jovens quando se tornam 

pessoas adultas, e esta violência acaba repercutindo também nas relações sociais. 

Portanto, é de interesse da sociedade que se promova a investigação, se busque 

conhecimentos e se aponte possíveis soluções para este drama.  

Com o advento da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006, criaram-se 

mecanismos que coíbem a violência contra mulher, sendo possível uma proteção às 

mulheres que sofrem violência em vários âmbitos como: patrimonial, sexual, físico, 

moral e psicológico. No entanto, o afastamento do agressor da residência familiar, 

não se mostra tão eficaz na prática para evitar novas agressões, podendo ser uma 

solução temporária, o que leva a uma reflexão sobre a deficiência de políticas 

públicas mais eficazes na prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. 

O afastamento e/ou privação de liberdade do autor, em muitos casos não é 

suficiente para a resolução de um problema que atinge a família e se reflete na 

sociedade, na economia e na educação.  

Olhando para a complexidade dos processos envolvidos na violência 

doméstica, não é possível se obter respostas simples, de modo que cada caso deve 

ser visto e tido como único, não isentando o agressor da responsabilidade sobre os 

seus atos, e tampouco a mulher que se põe no lugar de vítima. Ambos precisam de 

orientação e ajuda, não somente punição ao agressor. 

Para alicerçar as considerações acima, adotou-se como metodologia a 

pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva e qualitativa, buscando-se descrever 

os fenômenos da realidade confrontando-os com referenciais teóricos existentes, 

como artigos científicos e demais instrumentos publicados em livros e revistas 

(impressos e eletrônicos), via web ou acessíveis na biblioteca universitária. Também 

houve a necessidade de compra de livros para complemento à pesquisa. 

Este trabalho apresenta na sequência, o referencial teórico que amparou a 

pesquisa, a metodologia em detalhes, análise, conclusão e as referências 

bibliográficas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EVOLUÇÃO DA CONJUGALIDADE   

 

Segundo Anton (2012), nos primórdios das civilizações não existia quaisquer 

relações entre o ato sexual, gravidez e nascimento, restando às mulheres a 

responsabilidade de cuidar dos filhos, e contavam com o auxílio de suas mães, tias, 

avós e irmãs. Aos homens era atribuída a responsabilidade de proteger o grupo 

familiar e assegurar o seu sustento, o que fazia com que conseguissem fixar 

residência mesmo que temporariamente.  

O supracitado autor explica que uma das atribuições dos homens era 

estabelecer a troca de alimentos, de objetos e até mesmo de pessoas com os 

demais grupos. Não era permitido que homens de um mesmo clã, mantivessem 

mulheres para si, que se originassem nesse contexto. Era praticado nessa época a 

exogamia, em lugar da endogamia, não sendo permitido o casamento com um 

membro da família. 

Segundo do Dicionário Proberam (2008-2013), no aspecto antropológico, 

exogamia significa o enlace matrimonial entre pessoas não pertencentes ao mesmo 

grupo familiar, étnico ou religioso, e no aspecto biológico, significa reprodução com 

baixa frequência de cruzamento entre pessoas consanguíneas. Sobre a endogamia, 

no aspecto antropológico significa enlace matrimonial com pessoas pertencentes ao 

mesmo grupo familiar, e no sentido biológico, reprodução com alta frequência de 

cruzamento com membros consanguíneos. 

Levi-Straus (1976) apud Araujo (2002) menciona que nas sociedades 

arcaicas as uniões se justificavam mais pelas necessidades reciprocas que eram 

impostas pela divisão sexual do trabalho, do que pela satisfação sexual. As alianças 

realizadas eram uma forma de intervenção de um grupo sobre bens considerados 

por estes escassos, bens estes essenciais para a sobrevivência. Esses sistemas de 

trocas marcaram a origem do casamento.  

Os conceitos de família e de casamento, como nós entendemos na 
atualidade, são relativamente recentes e a história nos mostra que 
interesses coletivos, religiosos, políticos e, principalmente, comerciais têm 
regido a escolha dos cônjuges, desde que esta se tornou possível. Primeiro, 
as famílias decidiam. Depois, inspirados no amor romântico, os enamorados 
passaram a decidir, decisão esta influenciada por um grande número de 
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valores, interesses e critérios conscientes e inconscientes. (ANTON, 2012, 
p.30). 

Anton (2012) descreve que, a família e os casamentos têm uma organização 

e adaptação na cultura, tempo e lugar. Podem ser considerados sistemas menores a 

serviço de maiores sistemas, mais fortes e organizados. Em certo grau, todos somos 

reféns da cultura e dos sistemas aos quais pertencemos. Porem há 

questionamentos e tentavas de mudanças. Ideias de pequenos grupos, e são estas 

as responsáveis pela modificação que introduzem comportamentos, atitudes e 

crenças que movimentam as sociedades. 

 

2.1.1 Estereótipos e Papeis de Gênero 

 

Segundo Malheiros e col. (1999), os laços conjugais podem ser examinados 

sob a ótica de diversos campos do conhecimento. É inquestionável que o vínculo 

subjacente ao casamento envolve aspectos sociológicos, históricos, antropológicos, 

jurídicos e psicanalíticos.  

Os autores supracitados referem uma metamorfose em relação ao 

casamento, devido às funções e espaços pelos quais as mulheres vêm ocupando e 

reivindicando. O ideal que as mulheres de antigamente buscavam era a união com 

um marido que desse segurança e proteção, possuindo o número de filhos que lhe 

fosse concebido. O mundo exterior não era de seu interesse primário, esse mundo 

pertencia exclusivamente ao marido. 

Desde cedo, tanto o direito canônico como a legislação civil acentuaram a 
subalternidade da mulher, colocando-a na condição de simples 
companheira, que devia obediência ao marido. E esta não era apenas uma 
simples determinação legal, mas também uma realidade social, da qual, 
ainda hoje, nos ressentimos. (Fernando Malheiros, 1999, p. 67) 

Anton (2012) pontua que mudanças foram necessárias sendo elas até 

inevitáveis frente ao novo tempo e a era industrial, eventos bélicos entre outros. As 

mulheres passaram a ocupar espaços exercendo funções que eram consideradas 

na época exclusivamente da alçada masculina. Nesse período muitas camponesas 

buscaram por trabalhos em indústrias e comércios situados nas grandes cidades. 

Mudanças com o advento de recursos anticoncepcionais reduziram o número de 

filhos em cidades, o que resultou em alterações nos campos sexuais e amorosos. 
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Surgiram conflitos conceituais e práticos, com importantes reflexões sobre o 
casamento e a vida em família. Lugares e funções, direitos e deveres 
passaram a ser questionados, sem que se pudesse contar com algum 
modelo prévio que servisse de ponto de referência confiável. O que evitar e 
os ideais a serem buscados pareciam bem mais claros que, na realidade, 
seria possível.  (ANTON, 2012, p. 32). 

Ressalta Anton (2012) apud Langer (1981), que preconceitos eram subsídios 

para apoiar a estabilidade social, delimitando assim campos de ação, prejudicando e 

ao mesmo tempo facilitando a vida de homens e mulheres que possuíam papeis 

estritamente definidos e delimitados. 

Nos dias atuais, conforme relata Malheiros (1999) a mulher tem aceitado 

cada vez menos imposições e injustiças que em tempos recentes marcavam seu 

papel social e familiar. A sua posição no mundo contemporâneo vem buscando 

igualdade com o homem, ocupando lugares que antes lhes era negado. 

A violência possui um conceito ambíguo, complexo com posições teóricas 

diferenciadas sobre como solucionar ou eliminar. Há uma multiplicidade de 

violências presentes na sociedade. Moderna (2016) verbaliza que: 

A violência pode ser natural ou artificial. No primeiro caso, ninguém está 
livre da violência, ela é própria de todos os seres humanos. No segundo 
caso, a violência é geralmente um excesso de força de uns sobre outros. A 
origem do termo violência, do latim, violentia, expressa o ato de violar 
outrem ou de se violar. Além disso, o termo parece indicar algo fora do 
estado natural, algo ligado à força, ao ímpeto, ao comportamento deliberado 
que produz danos físicos tais como: ferimentos, tortura, morte ou danos 
psíquicos, que produz humilhações, ameaças, ofensas. Dito de modo mais 
filosófico, a prática da violência expressa atos contrários à liberdade e à 
vontade de alguém e reside nisso sua dimensão moral e ética. (MODERNA, 
2016, pg.08). 

Guimarães e Pedroza (2015), retratam em seus estudos a violência como 

um fenômeno sobre o qual se pode ter uma compreensão a partir dos fatores 

históricos, sociais, culturais e subjetivos.  

 

2.2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Gomes (2007) argumenta que as relações familiares são permeadas através 

de relações de poder, onde mulheres e crianças obedecem ao homem, o qual é 

considerado autoridade máxima dentro do núcleo familiar. Desse modo o poder do 

homem é legitimado socialmente, sendo este no papel de esposo ou de pai.  
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Conforme Day et al (2003), a problemática violência no contexto doméstico é 

complexa. O agressor passa a não ser mais um estranho, sendo agora uma pessoa 

com feições conhecidas, familiares. Os atos violentos ocorrem dentro dos lares, e 

embora a taxa de homicídio seja menor, o prejuízo individual, social e familiar 

possuem proporções catastróficas.   

D�*, et al (2003) argumentam que há uma tendência em subestimar os 

efeitos que a violência doméstica possa desencadear em crianças e adolescentes, 

acreditando-se que tal experiência causa um impacto menor e temporário neles. 

Porém não podem ser desconsiderados seus efeitos em longo prazo, que não são 

vistos de imediato, mas de alguma forma irão repercutir em toda a sua vida. 

Dados de estudos realizados em países geográfica e culturalmente 
distintos, como a China, Colômbia, Egito, Índia, México, Filipinas, África do 
Sul e Estados Unidos encontram forte correspondência entre a violência 
entre os casais e o abuso infantil. Crianças que testemunham violência, por 
sua vez, estão mais predispostas a reproduzir, quando adultas, 
relacionamentos disfuncionais com suas próprias famílias. (Day, et. Al. 
2003, p.15). 

 

Entre as vítimas da violência doméstica encontram-se as crianças que 

segundo Almeida e col. (2013), podem sofrer agressões de forma direta ou indireta, 

e mesmo sendo expectadoras das agressões acabam tendo algum prejuízo na 

saúde física e metal.  

Neste sentido, Martins et al (2007), apud Almeida e col. (2013), as 

consequências da violência presenciada no contexto familiar são desastrosas, 

repercutindo em todos os segmentos da sociedade. Considerando que crianças e 

adolescentes encontram-se em fase de desenvolvimento físico e psíquico, ser vítima 

de atos violentos afeta a saúde mental desses indivíduos, podendo influenciar no 

prejuízo acadêmico, orgânico e social. 

+ ,-./023-4 5.6789-34:-29;4<46-/-4; 946=76 >.5? ?894; 488.3-454 4.
5?8?2,./,-6?29. 5? 9;4289.;2.8 5? >?;8.24/-545?d 3.6>.;946?29.8
4a;?88-,.s, dificuldades na esfera sexual, doenças psicossomáticas e 
9;4289.;2. 5. >t2-3.d 5?29;? .@9;.8B (ROMARO; CAPITÃO, 2007 APUD 
+CEFGH+ F IJC., 2013.  

Day et al (2003), explicam que apesar da relevância do assunto em relação 

às consequências geradas em crianças e adolescentes pela violência doméstica, 

encontram-se poucos estudos sobre efeitos psicológicos em longo prazo na 

população. No entanto, sabe-se que na população carcerária, há uma porcentagem 
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significativa de indivíduos com histórico de violência doméstica na infância, e que 

apresentam problemas psiquiátricos como transtorno depressivo maior, transtorno 

de estresse pós-traumático, transtornos de personalidade borderline e outros do 

mesmo grupo, comportamentos antissociais e abuso de substancias.  

 

2.2.1 Tipos de violência  

 

L�MO��P� Q����� T$VV1WX � violência pode ocorrer em formas e graus de 

��s������� ��O���M���Y Z���� P�M�O����[\�� M]� ������P �� P��� �������X P�� ��P

�� P��� ��^_�M����X ������M�� �� �`��b����X �M�� �� �M��M��� � ��P��c��� ��P�

O��P� dessa manifestação mais severa. O autor explica que os tipos de violência 

��Pe����� `���P ��� ������O������ M�� O��P�� � ��f_��Y  

g���hM��� Oc����i ������ ^_�M�� �j _P� ����[]� �� `���� �M��� _P� `�����

����� � �_��� �X ^_� ��M�� �� P��� �M��M���M�� `�� P�io da força física, ou de algum 

��o��� �_ ��P�X ^_� `���� ������M�� �_ M]� ���\�� �k���M��X �M���M�� �_ �P���Y

L�M��`[\�� �� ��_������� �������P ^_� �����f�� ��`�����s�� ��P�eP �]�

��M��������� O��P�� �� s���hM��� Oc����X ��M�� ���� ��s���� �_ M]�Y  

g���hMcia Sexual:  ocorre quando há uma relação de poder e através da 

O��[� Oc����X �M��P���[]� `�����bf��� �_ ����[]�X ����f� �_��� `����� ��M��� �_�

s�M���� �� ��� ��k_��X �_ �k`�M�� �M����[\�� ^_� ��������P `��� �_� s���P�v�[]�X

�M�� �j ��M����s� �� ����M[]� de gratificação. Pode ocorrer em situações diversas 

��P� � ��k� O��[��� M� ����P�M��X ��_�� �MO�M���X ���e��� ��k_�� � ��_��

�M����_���Y 

giolência Psicológica: pode ser considerada toda ação ou omissão que causa 

�_ s��� ��_��� ��M�� � autoestima, identidade, desenvolvimento da pessoa, 

`��s�[]� �� ���������X �����P�M�� �� �P�f�� � O�P�������X �_P����[\��X

���s�����v�[]� �M��� �_����Y 

g���hM��� l����P�M���: ocorre quando há omissão ou atos destrutivos, que 

�O���P � ��m�� �P����M�� � �����s�shM��� ��� P�P���� da família, como recusar a 

`�f�� `�M�]� ���P�M�c���X �����_�� ��M� `������� �_ ��Mo_f���X ���k�� ��f_P �_

����� P�P���� ��P `��s�M��� � �_������Y n_�M�� �j ����M[]�X �_����[]�X

�����_�[]� `������ �_ ����� �� ���_P�M���X ��M�X ��o���� �� ��������X s������ � 

��������X �_ ���_���� ���MpP����Y 
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g���hM��� q����i representada por qualquer conduta que venha a ser 

�M��M���� ��P� ���_M����X ��O�P��b��� �_ ^_� ��M��M�� �Mom����Y  

 

2.2.2 Violência Contra a Mulher 

 
Segundo Lima e Werlang (2011), a violência está presente nas relações 

interpessoais constituindo assim uma violação dos direitos humanos, é prejudicial à 

saúde podendo levar a morte das pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Um 

ato violento ameaça a vida, podendo ocorrer com o silencio e a submissão da vítima 

desses atos. A violência contra a mulher no contexto doméstico, acontece nas 

relações familiares, perpetrada pelo seu parceiro conjugal e até mesmo por ex-

parceiro conjugal.  

Anton (2012) retrata que o desejo de estar vinculado de alguma forma a 

outras pessoas sempre esteve presente no ser humano. Em um retrato histórico os 

agrupamentos passaram a dar ênfase nesse sentimento e a outros interesses que 

não somente econômicos, socioculturais ou religiosos. Apegos pessoais passaram a 

validar-se por si dó. O desejo de estar acompanhado, de ter afeto e aconchego, é 

validada pela ideia de que o ser humano sempre buscou viver em grupos. 

Desse modo Lima e Werlang (2011) pontuam:  

O ser humano possui uma necessidade intrínseca de se unir a outro, 
buscando construir vínculos duradouros ao longo da vida. Isso torna a 
presença da violência nos relacionamentos íntimos algo totalmente 
inesperado, embora esta aconteça com frequência e deixe marcas 
profundas. Este tipo de violência sofre influência do meio social e cultural 
(D’OLIVEIRA ET AL., 2009; SANTI; NAKANO; LETTIERE, 2010; 
SCHRAIBER ET AL., 2007 APUD LIMA; WERLANG 2011). 

Esses atos violentos não eram anteriormente passiveis de punição pois 

segundo Lima e Werlang (2011) só se obteve visibilidade a partir de vitimização de 

mulheres, e por meio de movimentos feministas, os quais iam contra o dito popular 

que ‘’em briga de marido e mulher não se mete a colher’’. 

Lattiere e Nakano (2011) abordam que a violência doméstica ou de gênero é 

capaz de afetar a integridade biopsicossocial da vítima. Desse modo há uma 

diversidade de sintomas e transtornos que podem vir a se manifestar dentre elas: 

tensões musculares, doenças nos sistemas circulatório e digestivo, depressão, 

desordens menstruais, ansiedade, uso de entorpecentes, suicídio, transtorno de 
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estresse pós-traumático, além de marcas visíveis como lesões físicas, privações, e 

até mesmo assassinato da vítima. 

A Organização Mundial da Saúde define Violência contra a Mulher como 
“todo ato de violência que tenha, ou possa ter, como resultado, um dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico para a mulher, assim como as 
ameaças de tais atos, a coação, ou privação arbitrária da liberdade, tanto se 
ocorrerem na vida pública como na privada”. (ALMEIDA & COSTA, 2002, p. 
9). 

Na visão de Lucena et al (2016), a violência contra a mulher pode ser 

explicada tendo como referência a diferença e a desigualdade designada entre os 

sexos, cuja hierarquia foi construída historicamente. Essa relação construída 

socialmente é delimitada e cultivada, onde temos a mulher exposta a agressões, 

tanto no espaço público quanto privado. Os reflexos dessas violências se agravam e 

dificultam que a mulher possa viver em igualdade humana social.  

 Paixão e col. (2015), menciona que a violência ocorre de forma cíclica e 

repetitiva podendo ser intensificada ao longo do tempo. A ideia de que a mulher 

deve obediência ao homem, esposo, faz com que muitas mulheres vivenciem de 

forma pacifica as violências durante a vida. 

A mulher age conforme os sistemas de valores construídos socialmente, que 

norteiam e influenciam o modo de significação e compreensão do fenômeno, de 

modo que não se identifica como ser oprimido, impedindo-a de se perceber em 

vivência de violência. Passos MD, Gugelmin SÂ, Castro IR, Carvalho MC (2013) 

apud Paixão e col. (2015). 

 

2.2.3 Ciclo da Violência 

 

Lucena et al (2016) apud Brasil (2001) apresenta na ilustração abaixo (fig. 1) 

o ciclo de violência doméstica, cujo início é permeado por insultos, provocações 

mútuas, intimidação, humilhação conflitos e tensão. No segundo momento, o 

agressor tem a necessidade de confirmação da inferiorizarão e de depreciação da 

mulher, onde há ameaças de violência até o ato ser consumado.  

O homem é posto como sujeito que utiliza a força física e a dominação 

enquanto que a mulher é subjugada a um papel passivo, servindo de objeto e para a 

reprodução biológica. Nesta fase o homem apropria-se da mulher objeto, negando a 
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violência e atribuindo a ela a culpa pelos acontecimentos. Ele faz promessas de 

mudança, mas tais promessas não são cumpridas e o ciclo da violência recomeça.  

 

 
          Fonte: Brasil (2001).   

 
 

Brasil (2001) explica que as fases de violência, apresentadas na sequência, 

variam em intensidade e tempo, havendo diferenças entre os casais, não estando 

necessariamente em todos os relacionamentos. 

Fase um - aumento da tensão: ocorrem pequenos incidentes de violência e a 

tensão vai aumentando; a mulher tende a negar a raiva do marido atribuindo o 

incidente a situações externas, acreditando ter controle sobre o comportamento 

agressivo do parceiro. A falha em restaurar o equilíbrio da relação torna a mulher 

mais indefesa. Ao notar o afastamento da parceira, o agressor passa a vigiá-la, e 

qualquer situação externa pode piorar a situação de violência. 

Fase dois - o incidente agudo da violência: é a fase mais curta, porém é a 

mais grave, onde ocorre a descarga de tensões acumuladas gerada pela falta de 

controle e pela imprevisibilidade. O homem não é capaz de controlar seu 

comportamento devido a raiva sentida em grandes proporções. Há de início a 

tentativa dar uma ‘’lição’’ à mulher, onde inicialmente não há pretensões em causar 

danos a ela, pois ele entende que ela aprenderá a lição. 
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 O início das agressões nessa fase, a princípio não se dão por conta do 

comportamento da mulher e sim por condições externas ou internas do homem. A 

mulher pode provocar incidentes de forma ocasional, em sua ansiedade, que a leva 

ao estresse psicológico.  Nesta fase aguda de agressões ela vivencia sentimentos 

de raiva, terror, sensação de que não há como escapar, e por fim, procura um lugar 

seguro para esconder-se. 

Fase três – a lua de mel: o agressor se dá conta da discrepância de seus 

comportamentos agressivos; ele se mostra arrependido e tenta fazer as pazes. Há 

um período de calmaria incomum no relacionamento, onde o agressor adota uma 

conduta carinhosa, faz promessas de que tais episódios não voltarão a ocorrer e 

pede perdão. Ele acredita que é capaz de controlar a si mesmo e que não agredirá 

mais a parceira, uma vez que ela também aprendeu a lição, ou seja, a não o 

confrontar. 

O autor supracitado argumenta que a imagem idealizada da relação 

predomina conforme os modelos convencionais de gênero. O casal que vive em 

uma situação de violência torna-se dependente um do outro, em uma relação 

simbiótica. Quando um dos parceiros tenta a separação, o outro é duramente 

afetado.   

Neste sentido, Cardoso (1997) apud Souza (2006) confirma: 

Insistir num relacionamento após sucessivos episódios de violência ou 
retornar à relação após a separação é constante na vida de mulheres que 
sofrem violência conjugal. Quando, no entanto, a mulher consegue enfrentar 
o medo e separa-se do marido, inicia-se um jogo emocional, no qual ocorre 
uma suposta mudança de comportamento do companheiro, o que a faz 
sentir-se mais confiante e dedicar-se mais, reiniciando-se o ciclo da 
violência (CARDOSO, 1997 APUD SOUZA, 2006). 

Conforme as colocações de Brasil (2001), a compreensão da dinâmica da 

violência varia de um casal a outro, e é necessário ao profissional que faz o 

atendimento escolher a abordagem adequada, que permita uma atuação na forma 

de não vitimar a mulher e culpar o homem, compreendendo a interdependência 

presente neste contexto. 

Cardoso (1997) apud Souza (2006), também faz referência à mulher 

afirmando a sua necessidade em manter a relação, nem que para isso tenha de 

assumir a responsabilidade pelo que ocorre no relacionamento.  

Nas palavras de Brandão (1998) apud Souza (2006), quando a mulher 

realiza a queixa na delegacia, não é o rompimento da relação afetiva o que deseja, e 
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sim a interferência e proteção da polícia em futuras agressões ou ajuda para saber 

administrar os conflitos que surgem. 

Giordani (2006), aponta alguns fatores que contribuem para o não 

rompimento do ciclo de violência, como o fator financeiro, o aspecto emocional da 

vítima, a presença de filhos menores de idade, e a vergonha; o medo da punição 

aos agressores nos moldes do sistema jurídico do país, a resposta violenta do 

parceiro ao saber da denúncia, e o curto período de reclusão. 

 

2.2.4 Perfil dos Agressores e das Vítimas 

 

�����P�M�� � Q����� T$V1(W P�M���M�m que as dinâmicas conjugais são 

permeadas por mitos criados pela própria sociedade, contribuindo assim para uma 

neutralização da violência. Retratam que é fundamental uma análise mais 

aprofundada sobre esses mitos que marcam as construções sociais nos lugares do 

masculino e do feminino. 

 Os referidos autores apontam que esses mitos geram lugares, discursos, 

distorções, preconceitos e silêncios, que permeiam o imaginário social.  Eles referem 

que é importante uma intervenção adequada para identificar esses mitos, de modo a 

possibilitar a compreensão das motivações da dinâmica da agressão bem como 

desenvolver ações para interrompe-las. 

Alguns dos principais mitos que foram criados sobre homens e mulheres em 
contexto de violência conjugal são: ‘’mulheres vítimas de violência conjugal 
são masoquistas, gostam de apanhar ou provocam o parceiro’’; ‘’homem 
que bate em mulher é louco’’; ‘’violência conjugal acontece apenas com 
pessoas de baixa renda e pouca instrução’’; ‘’álcool é a maior causa da 
violência conjugal’’; ‘’a mulher continua com o agressor porque gosta de 
apanhar’’; ‘’tapinha de amor não dói’’; ‘’a mulher costuma mentir sobre a 
violência’’; homem que agride sua parceira é violento em todas as relações 
e o tempo todo’’; ‘’uma vez vítima, pra sempre vítima. Uma vez agressor, 
para sempre agressor’’; ‘’ após p casamento, os homens cessam a 
violência’’; ‘’em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher’’ 
(GUIMARÃES, 2009, apud NASCIMENTO; BEIRAS, 2017). 

 Refere Giordani (2006), que as estruturas patriarcais estão presentes em 

inúmeras sociedades do mundo e levam à exclusão da mulher e à desigualdade de 

poder, e os indivíduos, incluindo a mulher, são condicionados a papeis específicos e 

comportamentos determinados conforme o gênero. 
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Em relação à cultura de violência doméstica, é fundamental a apresentação 

do perfil dos envolvidos conforme a tabela 01, para uma compreensão melhor sobre 

a complexidade do fenômeno na dinâmica familiar.  

 

Tabela 01 – Perfil dos Envolvidos no Contexto de Violência Doméstica 
 

u?;<-/ 5. +a;?88.; H.6789-3. u?;<-/ 54 wx9-64 

� Comportamento controlador;  
• Rápido envolvimento com a mulher;  
• Expectativas irrealistas com relação à 

parceira; procura colocá-la em situação de 
isolamento; hipersensibilidade;  

• Crueldade com animais e crianças;  
• Desempenho de papéis violentos na relação 

sexual;  
• Abuso verbal;  
• Registro de abusos no passado;  
• Ameaças;  
• Quebra de objetos;  
• Utilização de força física para restringir 

movimentos, sacudindo ou contendo durante 
discussões.  

• E mais, é doentiamente ciumento e 
possessivo; tem baixa auto-estima;  

• É inseguro; é a pegado a visões 
estereotipadas sobre papeis do homem e da 
mulher;  

• Tem necessidade de demonstrar sua 
masculinidade;  

• Apresenta uso abusivo de álcool ou drogas; 
oscila entre crueldade e doçura, e promete 
melhorar no futuro. 

� Ela geralmente tem baixa autoestima;  
• Vive na defensividade: toma como pessoal 

qualquer crítica e assume, assim o papel de 
vítima; não confia ou confia exageradamente 
nos outros;  

• Tem medo constante;  
• Torna-se dependente delegando a outros 

até as mínimas decisões;  
• Torna-se extremamente cautelosa: para 

tentar prevenir a raiva do agressor;  
• Sente-se culpada e superdimensiona sua 

responsabilidade: começa a aceitar com 
facilidade a culpa por ser agredida;  

• Busca desempenhar o papel de supermulher 
- tenta ser perfeita para evitar as situações 
de agressão;  

• Comunica-se de maneira pobre por temer 
ser ferida se expressar seus sentimentos;  

• Passa a ser manipulativa, uma vez que não 
pode manifestar seus desejos diretamente;  

• Acredita fortemente nos valores tradicionais 
relativos à família;  

• Aprende a viver no isolamento;  
• Finalmente, perde as esperanças – deixa de 

acreditar que pode ser livre da situação de 
violência 

y.29?z Cartilha Violência Contra a Mulher. Coordenadoria Estadual da Mulher/SC.  

 

As informações contidas na tabela acima confirmam um padrão 

comportamental a partir do contexto familiar e social, tanto no homem enquanto 

agressor, como na mulher enquanto vítima da violência. 

 

2.3 CASO DE MARIA DA PENHA - HISTÓRICO 

 

Segundo Oliveira (2011), no ano de 1975 movimentos feministas buscaram 

pelos direitos humanos, em questões relacionadas as mulheres, visando apontar o 

modo em que muitos países negligenciavam esse tema. Para uma evolução nesse 

sentido, fazia-se necessário a inserção dos direitos das mulheres no âmbito dos 

direitos humanos com a finalidade de evidencia-los. Daí esse pensamento foi 
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reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de que são direitos e garantias 

fundamentais os tratados internacionais que aludem aos direitos humanos. 

A Assembleia Geral das Nações Unidas em 18 dezembro de 1979, adotou um 

documento chamado Convenção sobre eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher, em oposição a segregação feminina. Devido a 

incompatibilidades com as leis brasileiras, o Brasil ratificou essa convenção em 

1984. O país tornou-se signatário da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará em 1994, da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998, subordinando-se e sendo 

membro da Organizações dos Estados Americanos – OEA, ao Estatuto da comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com Cunha e Pinto (2014), chegou ao conhecimento da Comissão 

Interamericana de direitos Humanos, em Washington Estados Unidos o caso da 

brasileira Maria da Penha, vítima de violência doméstica e de tentativas de homicídio 

por parte de Marco Antonio Heredia, com quem fora casada.  

Tal comissão tem como principal tarefa realizar e analisar as petições que lhe 

são apresentadas com denúncias relativas às violações aos direitos humanos, 

mencionados na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. São 

legitimados para formular as petições qualquer indivíduo, Organização não 

governamental ou grupo legalmente reconhecido por um estado-membro da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), podendo ser inclusive, a vítima da 

violação a peticionar, ou uma terceira pessoa. 

Os autores supracitados referem que em 20 de agosto de 1998, chegou à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos a denúncia apresentada pela 

senhora Maria da Penha, bem como pelo Centro da Justiça e o Direito Internacional 

(CEJIL); pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM). 

Os autores Cunha e Pinto (2014), explicam que mediante da denúncia por 

parte de Maria da Penha a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, emitiu 

um relatório ressaltando a ineficácia judicial brasileira, a impunidade e a 

impossibilidade de a vítima de violência obter alguma reparação, mostrando a falta 

compromisso do país com tais situações.  

Segundo Oliveira (2011) além de culpar o Brasil pela violação dos direitos 

humanos, ainda cobrou do governo providencias em relação coibição da violência 
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doméstica contra a mulher. A partir dessa interferência internacional o Brasil se 

obrigou a criar mecanismo de enfrentamento e coibição à violência, e sancionou a 

Lei nº 11.340/2006 que foi denominada Lei Maria da Penha em homenagem à Maria 

da Penha Maia Fernandes, que simbolizava a luta das mulheres contra a violência 

doméstica. 

E em atenção às recomendações da CIDH, o Presidente da República, 
naquele momento, Luís Inácio Lula da Silva, sancionou projeto de lei de 
iniciativa do Executivo, da Câmara dos Deputados, de nº 37 de 2006, que 
entrou em vigor em 22/09/2006, nos termos do § 8º, do art. 226 da 
Constituição Federal do Brasil, 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, 
designada Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, em deferência à 
mulher que lutou de forma pungente contra à impunidade e que passou a 
representar outras mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil 
(OLIVEIRA, 2011). 

Para um melhor entendimento sobre o que aconteceu à Maria da Penha Maia 

Fernandes, Oliveira (2011) descreve que na data de 29/05/1983, Maria da Penha foi 

vítima de tentativa de homicídio enquanto dormia, quando seu ex-marido desferiu 

um tiro de espingarda que atingiu sua espinha dorsal, e a deixou paraplégica.  Marco 

Antônio argumentou que ladrões haviam invadido a casa para roubar e atiraram 

contra sua esposa. Contudo, após deixar o hospital, enquanto se recuperava do 

trauma, maria da Penha sofreu novas agressões, foi submetida ao cárcere privado e 

o marido outra vez tentou contra a vida dela tentando eletrocutá-la no momento do 

banho. A premeditação da nova tentativa de assassinato ficou evidente, pois este 

passou a utilizar o banheiro das filhas para tomar banho tempos antes, além de tê-la 

obrigado a fazer seguro de vida em seu favor. (OLIVEIRA, 2011, p. 34) 

Foi o desfecho de uma relação tumultuada, pontilhada por agressões 

perpetradas pelo marido contra a esposa e também contra as filhas do casal. 

Homem de temperamento violento, sua agressividade impedia a vítima, por temor, 

de deflagrar qualquer iniciativa visando a separação do casal. De passado obscuro, 

descobriu-se, depois que já se envolvera na prática de delitos e que possuía um filho 

na Colômbia, fato esse ignorado pela ofendida. (CUNHA e PINTO, 2014, pag. 27) 

Segundo Oliveira (2011), Maria da Penha iniciou sua luta por justiça em 1984, 

juntamente dos órgãos judiciais brasileiros. Seu marido enfrentou julgamento 

somente sete anos depois, recebendo a condenação de 15 anos de prisão. Com a 

apelação da defesa, a sentença foi anulada em 1992 e, apenas em 1996 foi a um 
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novo julgamento, onde novamente foi condenado, desta vez a 10 anos de prisão. 

Porém, devido aos recursos impetrados por seus advogados, saiu do tribunal em 

liberdade. Maria escreveu seu livro ‘’sobrevivi, posso contar’’ em 1994, tentando 

divulgar a história de agressões sofridas. 

A autora supracitada explica que devido a pressões internacionais o processo 

foi concluído em 2002, quando finalmente o ex-marido de Maria da Penha 

Fernandes foi finalmente preso, poucos meses antecedendo a prescrição da pena, 

mas permaneceu em regime fechado apenas dois anos.  

  

$Y%Y1 Criação da Lei Maria da Penha  

 

A Lei número 11. 240 (anexo nº 1), foi sancionada no Brasil pelo então 

presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 07 de agosto de 2006. A lei, 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8o 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. (LEI 11.240/2006). 

Primeiramente a Lei 11.240/2006, refere no Capítulo I, em seu art. 2º que toda 

a mulher tem direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 

asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. No art. 3º, 

parágrafos 1º e 2º, compromete o poder público, a família e a sociedade no sentido 

de assegurar políticas e condições, necessários ao cumprimento da garantia de 

direitos das mulheres em suas relações domesticas e familiares, resguardando-as 

de quaisquer violações e violências. 

No Capítulo II, Art. 7º, incisos I a V, a lei descreve as formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, como sendo, a violência física, a violência 

psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, e a violência moral.  

O Capítulo II trata sobre como se dará a assistência à mulher vítima de 

violência, sua inclusão em diversos em vários serviços como programas 

assistenciais nas três esferas de governo (municipal, estadual e federal), assim 

como direito à manutenção ao vinculo de trabalho e à assistência na área da saúde.  
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O Capítulo III descreve como deve ser o tratamento da autoridade policial 

direcionado às mulheres vítimas de violência, incluindo no art. 12º, inciso III a 

possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência, expedidas pelo juiz 

num prazo de 48 horas após o registro do boletim da ocorrência. 

Em relação às providencias da autoridade judicial sobre a conduta do 

agressor, a lei dispõe no Capítulo II, no Art. 22, as medidas protetivas que obrigam o 

agressor:   

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação 
ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 
2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) 
aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 
limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a 
ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de 
visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento 
multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios. § 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a 
aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a 
segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a 
providência ser comunicada ao Ministério Público (LEI 11.240/2006). 

O capitulo IV, art. 28º apresenta em relação à assistência judiciária, garante a 

toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de 

Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede 

policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado.  

O art. 29 refere que os “Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 

multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas 

psicossocial, jurídica e de saúde” (LEI 11.240/2006). Os art. 30º reserva à equipe de 

atendimento multidisciplinar orientações de como proceder em relação aos 

encaminhamentos “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 (LEI 11.240/2006).  

O Art. 33. Explica que “as varas criminais acumularão competências cível e 

criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência 
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doméstica e familiar contra a mulher”, enquanto não forem estruturados os Juizados 

específicos. 

O art. 35º refere que cabe à União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios poderão criar e promover, segundo suas competências:  

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e 
respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar; II - 
casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em 
situação de violência doméstica e familiar; III - delegacias, núcleos de 
defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal 
especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica 
e familiar; IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência 
doméstica e familiar; V - centros de educação e de reabilitação para os 
agressores. (LEI 11.240/2006). 

Destaca-se em relação ao conteúdo da Lei, especialmente o art. 29º que 

refere a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e 

art. 35º, inciso V, que faz referência aos centros de educação e de reabilitação para 

os agressores, que na prática pouco acontece, no entanto, como menciona 

Meneghel et al (2013), a lei Maria da Penha traz possibilidade de instauração de 

medidas mais severas para com os agressores, distinguindo-se de quando não 

haviam leis específicas, onde a violência de gênero era julgada como crime de 

menor potencial ofensivo, e suas punições compreendia a realização de serviços 

comunitários e cestas básicas, previstas na Lei 9.099/5. 

Voltando à reflexão sobre a Lei maria da Penha, as mudanças 

proporcionadas a partir de sua implantação instigou debates, onde mulheres 

consideram que a falta de responsabilização do autor, traz o aumento da 

vulnerabilidade das vítimas; em outra óptica os autores argumentam que crimes de 

gênero não devem se ater somente no âmbito criminal conforme. 

Em relação à Lei nº 9.099/1995 citada por Meneghel et al (2013), a mesma 

“dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências”. 

Em seu a art. 1º conta que “os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da 

Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e 

pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de 

sua competência. ” O seu artigo 2º, está especificando que “o processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. ” (LEI 

9.099/1995).  
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2.3.2 O que Mudou com a Lei Maria da Penha 

 

Nota-se que houve significa mudança entre o que era antes o tratamento para 

com a mulher vítima de violência doméstica e o agressor, e o que agora as 

autoridades policiais, autoridades judiciais conseguem fazer. Pode-se verificar no 

quadro a seguir, o que mudou com o advento da Lei Maria da Penha: 

 

Tabela 03. O que Mudou com Implantação da Lei 11.240/2000  

 

Antes da lei Com a implantação da Lei 

{|. ?}-89-4 /?-8 ?8>?3x<-348 8.=;? ,-./023-4
5.6789-34 3.29;4 4 6@/~?; 

�->-<-34 ? 5?<-2? 4 ,-./023-4 5.6789-34
<46-/-4; 3.29;4 4 6@/~?;B 

{|. ?894=?/?cia as formas desta violência. F894=?/?3? 48 <.;648 5? ,-./023-4
doméstica contra a mulher como sendo 
<x8-34d >8-3./�a-34d 8?}@4/d >49;-6.2-4/B 

{|. 9;494,4 548 ;?/4��?8 5? >?88.48 5.
6?86. 8?}.B 

H?9?;6-24 �@? 4 ,-./023-4 5.6789-34
3.29;4 4 6@/~?; -25?>?254 5? .;-?294�|.
8?}@4/ 

+>/-34,4 4 /?- 5.8 �@-�45.8 ?8>?3-4-8
criminais (lei nº 9.099/95) para os casos de 
violência doméstica. Estes juizados julgavam 
os crimes com pena de até dois anos (menor 
potencial ofensivo). 

�?9-;4 5.8 �@-�45.8 ?8>?3-4-8 3;-6-24-8 (lei 
nº9.099/95) a competência para julgar os 
crimes de violência doméstica contra a 
6@/~?;B 

 

u?;6-9-4 4 4>/-34�|. 5? >?248 >?3@2-�;-48
3.6. 48 5? 3?8948 =�8-348 ? 6@/94B 

Proíbe a aplicação dessas penas. 

J8 �@-�45.8 ?8>?3-4-8 3;-6-24-8 9;494,46
somente do crime, mas para a mulher vítima 
de violência doméstica resolver as questões 
de família (separação, pensão, guarda de 
filhos) tinha que ingressar com outro 
processo na vara de família. 

�?;|. 3;-45.8 �@-�45.8 ?8>?3-4-8 5?
,-./023-4 5.6789-34 <46-/-4; 3.29;4 4
mulher com competência cível e criminal 
>4;4 4=;42a?; 9.548 48 �@?89�?8B 

+ 4@9.;-545? >./-3-4/ ?<?9@4,4 @6 ;?8@6.
das fatos através do TCO (termo 
circunstanciado de ocorrência. 

u;?,0 @6 34>x9@/. ?8>?3x<-3. >4;4 .
49?25-6?29. >?/4 4@9.;-545? >./-3-4/ >4;4
os casos de violência doméstica contra a 
6@/~?; 

+ 6@/~?; >.5-4 5?8-89-; 54 5?2�23-4 24
5?/?a43-4B 

+ 6@/~?; 8.6?29? >.5?;� ;?2@23-4
>?;429? . �@-�B 

F;4 4 6@/~?; �@? 6@-948 ,?�?8 ?29;?a4,4 4
intimação para o agressor comparecer às 
audiências. 

É ,?5454 4 ?29;?a4 54 -29-64�|. >?/4
6@/~?; 4. 4a;?88.;B 

+ /?- 2|. @9-/-�4,4 >;-8|. ?6 </4a;429? 5.
4a;?88.;B 

Possibilita a prisão em flagrante. 

{|. ?;4 >;?,-894 4 >;-8|. >;?,?29-,4 >4;4 .8
3;-6?8 5? ,-./023-4 5.6789-34B 
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>.88-=-/-94; 4. �@-� 4 5?3;?94�|. 54 >;-8|.
preventiva quando houver risco à 
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-29?a;-545? <x8-34 .@ >8-3./�a-34 54 6@/~?;B 

+ 6@/~?; ,x9-64 5? ,-./023-4 5.6789-34d ?6
geral, ia desacompanhada de advogado ou 
5?<?28.; >�=/-3. �8 4@5-023-48B 

A mulher vítima de vi./023-4 5.6789-34
será notificada dos atos processuais, 
especialmente quanto ao ingresso e saída 
54 >;-8|. 5. 4a;?88.;B 

+ ,-./023-4 5.6789-34 3.29;4 4 6@/~?; 2|.
era considerada agravante de pena. 

+ 6@/~?; 5?,?;� ?894; 43.6>42~454 5?
45,.a45. .@ 5?<?28.; ?6 9.5.8 .8 49.8
>;.3?88@4-8B 

+ >?24 >4;4 . 3;-6? 5? ,-./023-4 5.6789-34
?;4 5? 8?-8 6?8?8 4 @6 42.B 

+/9?;4 . 4;9-a. �� 5. 3�5-a. >?24/ >4;4
considerar esse tipo de violência como 
4a;4,429? 5? >?24B 

+ ,-./023-4 5.6789-34 3.29;4 4 6@/~?;
portadora de deficiência não aumentava a 
pena. 

�? 4 ,-./023-4 5.6789-34 <.; 3.6?9-54
contra a mulher portadora de deficiência, a 
>?24 8?;� 4@6?29454 ?6 �:�B 

{|. >;?,-4 . 3.6>4;?3-6?29. 5. 4a;?88.; 4
programas de recuperação e reeducação. O 
4a;?88.; >.5-4 3.29-2@4; <;?�@?29425. .8
mesmos lugares que a vítima frequentava, 
nem era proibido de manter qualquer forma 
5? 3.2949. 3.6 4 4a;?5-54B 

+/9?;4 4 /?- 5? ?}?3@��?8 >?24-8 >4;4
permitir que o juiz determine o 
comparecimento obrigatório do agressor a 
programas de recuperação e reeducação. 
O juiz pode fixar o limite mínimo de 
distância entre o agressor e a vítima, seus 
familiares e testemunhas. Pode também 
proibir qualquer tipo de contato com a 
ofendida, seus familiares e testemunhas. 

y.29?z Cartilha Lei Maria da Penha (2010). 

 

Examinando as considerações acima, pode-se notar que houveram 

progressos introduzidos pela Lei que beneficiaram as mulheres, tanto em relação à 

prevenção e coibição da violência doméstica/familiar e formas de atendimento a 

elas, quanto em relação à punição e tratamento ao agressor. 

A lei 11.340/2006 é considerada pela Organização das nações Unidas (ONU) 

como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento da violência 

contra a mulher segundo Beiras e Nascimento (2017). Em contraponto recebe 

muitas críticas no quesito penalização. 

Zorzella (2014), no entanto, faz uma crítica à Lei, retratando em seu trabalho 

que a Lei Maria da Penha obteve um movimento inverso, no que se refere as 

alternativas judiciais, que pudessem agir de forma mais rápida e eficaz ao solucionar 

conflitos intrafamiliares, não desempenhando a sensibilização em relação os delitos, 

bem como sua gravidade e consequências penais. Ele refere também em relação às 

intervenções recomendadas pela Lei, que se ignora a relação intima do agressor e 

da vítima, seus sentimentos e necessidades.  
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2.4 METODOLOGIAS DE ATENDIMENTO AO AGRESSOR 

  

Como a Lei Maria da Penha faz menção em seu art. 35º, inciso V, da criação 

de centros de educação e de reabilitação para os agressores, é pertinente uma 

busca acerca de metodologias que possam ser implantadas ou que estejam sendo 

executadas nesse país, ou mesmo fora dele, para atendimento ao agressor.  

No decorrer de vários anos, foram incrementados muitos programas que 

visam a inclusão de homens e meninos na promoção de igualdade e equidade de 

gênero em vários contextos. Há uma tentativa realizada por diferentes abordagens 

em produzir transformações nas relações de gênero, visando a ressignificação da 

masculinidade e feminilidades, partindo de uma perspectiva crítica e transformadora 

de gênero (JEWKES, FLOOD e LANG, 2014 apud BEIRAS e NASCIMENTO, 2017, 

pg. 11). 

  No tocante à violência contra as mulheres, além dos programas que buscam 

por meio de diferentes estratégias prevenir que a violência ocorra (ELLSBERG et al., 

2014), outros se dedicam a promover reflexões e transformações nas relações de 

gênero com Homens Autores de Violência contra as mulheres (HAV). (BEIRAS E 

NASCIMENTO, 2017, pg. 11) 

  Além de meios de enfrentamento da violência contra as mulheres 

conquistados a partir da Lei Maria da Penha, Beiras e Nascimento (2017) 

argumentam sobre a realização de Programas de Atenção aos Homens Autores de 

Violência.  

Esses programas têm proliferado por todo o país, inspirados na indicação 
dada nesta Lei, a partir de diferentes abordagens, premissas teóricas e 
metodológicas como mostra Beiras (2014), em mapeamento realizado pelo 
instituto Noos-RJ. O local onde estes serviços podem permanecer também 
é um tema complexo que exige reflexões e avanços. Há iniciativas em 
organizações vinculadas ao sistema judiciário (tribunais de justiça, 
penitenciarias, central de penas e medidas alternativas), universidades, 
prefeituras, organizações não governamentais, entre outras (BEIRAS E 
NASCIMENTO, 2017, pag. 12). 

 Ressaltam Beiras e Nascimento (2017, pag. 12) a dificuldade em dar 

continuidade aos programas, devido à instabilidade institucional, política e 

legislativa. Há uma ausência de políticas específicas e financiamentos. É valido o 

destaque a pioneiros nas metodologias como do Instituto NOOS-SP (ACOSTA; 

ANDRADE; BRONZ, 2004; BEIRAS; BRONZ, 2016), trazendo uma proposta de 
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sistematizar as metodologias de grupos reflexivos com HAV”, baseados nas 

experiências coletadas por duas décadas nessa área. 

O Instituto NOOS referido acima, é uma organização não governamental, sem 

fins lucrativos, que atualmente atua em São Paulo.  

���� ��������� ������� �� ������ � ��� �����¡���� �� ���� ¢� ������ �£¤� ¥
� ����������¦ �������� ¢� ��§¨���� ©��§ª��¢ ¢� «ª��¢��¦ ¬ � ¢��� ¬ � � ©����
?89� 3.=?;ta por uma camada de pensamentos e ideias, uma conexão entre 
9.548 48 6?29?8 ? >.,.8 5. >/42?94B  Constituiu-se com profissionais das 
3-023-48 ~@64248d 8.3-4-8 ? 54 84�5?d 3.6 . .=�?9-,. 5? 5?8?2,./,?; ? 4
5-<@25-; >;�9-348 8.3-4-8 8-8906-348 ,./94548 >4;4 a promoção de saúde dos 
;?/43-.246?29.8 248 <46x/-48d a;@>.8d ?83./48d ?�@->?8 >;.<-88-.24-8 ?
-289-9@-��?8B (INSTITUTO NOOS, 2018).  

Segundo o NOOS (2018), realiza-se ali um trabalho denominado 

“Metodologia de Grupos Reflexivos de Gênero”, e o instituto realiza, portanto, 

trabalhos com gênero, família e prevenção à violência, e oferece cursos para a 

formação de pessoas que atuam com a problemática da violência doméstica e 

intrafamiliar. 

Em relação ao Grupo Reflexivo de Gênero, realizado pelo Instituto Noos, 

Beiras, A., Bronz, A. (2016) descreve como uma prática onde se expõe e confronta 

diferentes descrições sobre relacionamos. O grupo vai representando um espaço de 

convívio, de problematização e questionamento incluindo a produção de 

conhecimento e de valorização da cidadania.  

J a;@>. 8? -2-3-4 3.6 ?29;?,-894 -25-,-5@4/ ®6x2-6. @6 ? 6�}-6. 9;08
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497 9;08 ~.;48d @64 ,?� >.; 8?6424 .@ 5? �@-2�? ?6 �@-2�? 5-48 – desde 
�@? 9?2~4 @64 49-,-dade de ligação entre esses encontros. Todo grupo 
>4884 >.; 9;08 ?94>48 >;-23->4-8z 3.289-9@-�|. 5. a;@>.° ;?4/-�4�|. 5.8
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5-;?946?29? >4;9-3->425. 5.8 a;@>.8 ? >.5?;� >?;3?=?; . >;.3?88. 3.6
.@9;.8 ./~4;?8B u4;4 4 5@>/4 5? <43-/-945.;?8 >.29@4-se, dentre outros 
48>?39.8d 4 ;?/?,t23-4 54 >.89@;4 ;?</?}-,4d . 5?8?2,./,-6?29. 5? ;?3@;8.8
5-8>4;45.;?8 5? 3.2,?;848d 4 ~4=-lidade de promover aberturas para 
3.2,?;848 �@? >.8846 9;4�?; 2.,.8 8-a2-<-345.8 ? 4 ;-�@?�4 5? <.;6@/4;
>?;a@2948 �@? a?;?6 ;?</?}�?8B H?89434-se o lugar dessa dupla no grupo: 
?/4 >;?3-84 ?894; >;�}-64 5.8 >4;9-3->429?8d 8?6 ?894=?/?3?; ~-?;4;�@-48
�@? 3.rroborem com modelos próprios da lógica de dominação do lugar do 
?}>?;9 ?6 2.884 3@/9@;4 (BEIRAS, A., BRONZ, A. 2016, pag.118) 

 

As primeiras experiências usando metodologias de atendimento com 

homens autores de violência, se deram ao final da década de 1970 e início de 1980 

nos EUA e Canadá, tinham como objetivo não substituir, ou suplementar, mas sim, 
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complementar as iniciativas que possuíam foco na prevenção e atenção, que eram 

destinadas as mulheres e responsabilização dos autores da violência (CORSI, s/d, 

apud LIMA E BÜCHELE, 2011). 

 

H?85? . /42�46?29. 5.8 >;-6?-;.8 >;.a;4648 ?8945@2-5?28?8d 3.6.
o Emerge: Counseling & Education to Stop Domestic Violence e o Modelo 
Duluth, elaborado pela Domestic Abuse Intervention Project, de Minnesota, 
essas iniciativas têm sido replicadas ou estruturadas a partir de novas 
metodologias na América Latina, Europa, África, Ásia e Oceania. Hoje, 
apesar de ainda serem alvo de suspeição, esses programas têm sido 
apontados como práticas promissoras para o enfrentamento da violência 
contra a mulher (ONU, 2006, apud LIMA e BÜCHELE, 2011). 
 

Há em muitos países a produção de delineamentos mínimos em termos 

metodológicos e recomendações sobre o funcionamento desses grupos, discussões 

que se faz necessário um avanço no contexto brasileiro conforme mencionam Beiras 

e Nascimento (2017). Entretanto há questões relacionadas à quando é um momento 

favorável no processo judicial para que esses autores possam ser enviados aos 

grupos reflexivos, visando que a Lei Maria da Penha apresenta lacunas sobre o 

tema, levando em conta também a diversidade de opiniões no meio jurídico. Beiras e 

Nascimento (2017, pag. 13). 

 Um ponto difícil mencionado por Zorzella (2014) no que se refere à educação 

ou atendimento para autores de violência e sua recuperação, é que tais medidas 

podem se tornar uma fuga para a não responsabilização do delito cometido, 

isentando-se da pena.  

 A referida autora retrata as diversas críticas feministas em acreditar que 

oferecer tratamento implicava na consideração de um autor doente mental, e pela 

nomenclatura ‘’tratamento’’, que trazia conotações médicas, assim podendo levar a 

declarar a isenção de responsabilidade penal. 

 Colombaroli (s/d) faz uma crítica ao sistema de justiça criminal, afirmando que 

ele é ineficaz na proteção as mulheres, pois não é capaz de prevenir novas 

violências, não se interessando nos interesses das vítimas, ignorando a 

compreensão da violência e gestão do conflito, dessa forma duplicando a violência. 

 Sobre esta situação, Soares (2007) apud Zorzella (2014), argumenta:  

 

Quando observamos a agenda dos movimentos de direitos humanos, 
vemos que ela caminha na direção inversa à da criminalização e à da 
demanda por punição. Salvo para os criminosos violentos – aqueles que 
representam risco efetivo para a sociedade –, a aposta tem sido na 
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despenalização ou na adoção de penas alternativas. Seguindo esse 
caminho, a tendência é, idealmente, o esvaziamento das prisões e a 
redução da população carcerária. O princípio é o de substituir a restrição da 
liberdade pela restrição de direitos, de conceber as penas como dispositivos 
de transformação e não como instrumento de mera punição (SOARES, 
2007; apud ZORZELLA 2014, pag. 40). 

 

 A violência contra a mulher para Acosta, Filho e Bronz (2004) representa a 

percepção por parte de alguns homens de que seu controle e poder estão sob 

ameaça, onde a própria identidade masculina é vista e sentida como vulnerável. 

Nessa fragilidade há o favorecer de acúmulos de estados afetivos, que por não 

serem expressos, podem culminar em explosões de violência.   

Os grupos reflexivos possibilitam a continência dos estados afetivos, 

proporcionando diálogos, internos e externos, colaborando para compreensão das 

situações de violências criadas nas relações interpessoais, que são reforçadas no 

cotidiano pela cultura em que vivemos, afirmam os autores. 

Na sequência, descreve-se o se pretende com esses grupos reflexivos, 

segundo Acosta, Filho e Bronz (2004):  

Desnaturalizar a conduta violenta, trabalhando os diversos contextos em 
que ocorre - familiar, cultural, histórico etc., promovendo, dessa forma, a 
transformação dos padrões da masculinidade hegemônica; promover a 
responsabilização de homens autores de violência intrafamiliar e de gênero, 
favorecendo a execução de medidas e/ou penas alternativas; promover a 
prevenção primária, secundária e terciária das violências através da 
construção de recursos e habilidades não violentas no âmbito das relações 
interpessoais, especialmente, as conjugais e familiares; contribuir para a 
construção de uma rede de atenção para os homens autores de violência 
de gênero e reforçar as redes de atenção a mulheres que se encontram em 
situação de violência; fornecer subsídios para capacitações, pesquisas e 
publicações através das informações colhidas nas entrevistas preliminares, 
nos grupos reflexivos, questionários e grupos focais; contribuir para a 
elaboração e o aperfeiçoamento de propostas de leis relativas à violência 
doméstica de gênero; e avaliar o impacto da violência intrafamiliar e de 
gênero, favorecendo a elaboração e a implantação de programas e políticas 
públicas de atenção a esse problema nas áreas de educação, saúde, 
justiça, segurança pública e direitos humanos (ACOSTA, FILHO E 
BRONZ, 2004, pag. 15). 

 
 
 

Considerando os objetivos acima, pode-se notar a relevância desta 

metodologia de grupos reflexivos para o atendimento ao agressor. Neste sentido, 

Nascimento e Beiras (2017) explicam que o trabalho executado tem como ponto de 

partida as experiências de cada participante, o objetivo não é terapêutico, mas sim 
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educativo, ela enfatiza a violência dos homens não apenas individualmente, mas 

sócio histórico, onde o facilitador auxilia no alcance desse entendimento. 

Existe grande diversidade de modelos teóricos utilizados pelos serviços que 

atuam com HAV, sendo possível identificar o uso da perspectiva ecológica, 

cognitivo-comportamental, psicanalítica, gênero e masculinidades, feminista, terapia 

familiar sistêmica, dentre outros (TONELI, 2007, apud LIMA E BUCHELE). 

 Segundo os autores supracitados, a participação inicia-se a partir de um 

convite realizado pelo magistrado aos homens autuados por infração a lei 

11.340/2006. Há um comprometimento da parte dos voluntários que participarão de 

16 encontros, realizados semanalmente em grupo. Esse trabalho pode conter 

convidados, como: trabalhadores sociais, jornalistas, estudantes que realizam 

pesquisas ou estágios, bem também como a curiosos em conhecer os grupos. 

 Entretanto, mencionam tais autores, o grupo admite apenas homens, inclusive 

entre os facilitadores. Regra essa que se estabeleceu após a observação de tensões 

criadas a partir da presença feminina, onde coloca os homens na defensiva, 

causando a inibição do processo reflexivo que o grupo almeja. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

O tipo de pesquisa desenvolvido foi o bibliográfico, cuja natureza teve caráter 

descritivo e qualitativo, visando descrever e analisar os fenômenos e aspectos 

empíricos sob a fundamentação dos referenciais teóricos, o que foi possível através 

da exploração de livros e de artigos científicos publicados em revistas científicas; as 

consultas incluíram materiais bibliográficos elaborados por pesquisadores ou 

profissionais que tratam sobre o assunto violência doméstica contra a mulher e 

sobre grupos reflexivos, e que se encontram disponibilizados na internet, em meios 

eletrônicos..  

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base no material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, 
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 
científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de 
informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, 
como, fitas magnéticas, CDs, bem como material disponibilizado pela 
Internet (GIL, 2010). 

Em relação ao caráter descritivo da pesquisa, Oliveira apud Fischer (2001, p. 

8) explica que o estudo descritivo envolve a correspondência entre variáveis 

fundamentais para as diversas ciências sociais, e permite ao pesquisador uma 

melhor compreensão sobre o comportamento de vários fatores e elementos que 

influenciam determinado fenômeno. 

Segundo Santos e Candeloro (2006) a pesquisa de natureza qualitativa 

permite ao acadêmico levantar dados subjetivos e outros níveis de consciência da 

população alvo, ou seja, informações relevantes acerca do universo a ser 

investigado, que leve em consideração a ideia de processo, de visão sistêmica, de 

significações e de contexto cultural.  

O universo ou população de uma pesquisa depende do assunto a ser 
investigado, e a amostra, porção ou parcela do universo, que realmente 
será submetida à verificação, é obtida ou determinada por uma técnica 
especifica de amostragem (MARCONI E LAKATOS, 2011, p. 27). 
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Andrade (2006), explica que o universo é constituído por todos os 

elementos de uma classe, ou toda a população. Como é praticamente impossível 

estudar uma população inteira, ou todo o universo dos elementos, escolhe-se 

determinada quantidade de elementos para objeto de estudo; os sujeitos, ou 

elementos de investigação compreendem a amostra da população ou do universo. 

O método qualitativo de pesquisa se distingue em muito do método 

quantitativo. Segundo Perdigão (2012) a pesquisa quantitativa fornece informações 

numéricas que são analisadas com a utilização da estatística, conforme os números 

e porcentagens levantados por meio de amostras da população. O método 

quantitativo devolve à população os resultados normalmente obtidos a partir de um 

questionário aplicado à população de respondentes, no caso, a amostra. Os 

resultados da amostra são representativos de uma determinada população.  

 

3.2 PROCEDIMENTOS 

 

Para este trabalho, como supracitado, a pesquisa utilizou o método 

bibliográfico e descritivo, portanto não foram realizadas entrevistas com grupos de 

pessoas, por não se tratar de pesquisa de campo. Neste sentido, a pesquisa se 

restringiu a violência doméstica contra a mulher e aos grupos reflexivos, sem 

delimitação de amostragem. 

A pesquisa foi executada no segundo semestre (setembro a novembro) do 

ano dois mil e dezoito (2018), através do curso de Psicologia, ministrado pela 

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, sob a orientação das professoras 

Neuzeli Aparecida da Silva (Orientadora de Conteúdo) e Sônia de Fatima Gonçalves 

(Orientadora Metodológica). 

Parte do material bibliográfico estava disponível na biblioteca universitária, 

mas devido à insuficiência de livros que contivessem conteúdo mais especifico sobre 

o tema prostituição, houve a necessidade de busca de referenciais na internet, bem 

como a compra de alguns livros para atender à necessidade acadêmica. 

Após a etapa de investigação com base no referencial teórico, o próximo 

passo contemplou a análise minuciosa e reflexiva das informações obtidas e 

discussão dos resultados. 
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3.3 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS  

 

A análise das informações encontradas por meio da pesquisa visa identificar 

se existem respostas adequadas ao problema levantado, e averiguar se os objetivos 

estabelecidos foram ou não alcançados. Neste sentido, Marconi e Lakatos, (2007, p. 

35) argumentam que “a análise é a tentativa de evidenciar as relações existentes 

entre o fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser 

estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de causa-efeito, produtor-

produto, de correlação, de análise de conteúdo e etc.  

(...) A interpretação é a atividade intelectual que procura dar um significado 
mais amplo ás respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, 
a interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do material 
apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema. Esclarece não 
só o significado do material, mas também faz ilações mais amplas dos 
dados discutidos. LAKATOS, 2007, p. 35 

Após estas considerações, prossegue-se a apresentação dos resultados 

obtidos através da pesquisa, que orientou este Trabalho de Conclusão de Curso-

TCC, o qual trouxe como tema “Relevância dos Grupos Reflexivos no atendimento 

aos Agressores Domésticos”. 

 Inicialmente observou-se que os modelos de relacionamentos conjugais 

anteriormente reconhecidos pela sociedade, até o momento atual, eram definidos 

com base nos interesses existentes entre os grupos, onde homens e mulheres 

tinham papeis específicos, pertencendo aos homens o papel de provedor familiar, e 

às mulheres o cuidado com os filhos e a reprodução biológica. 

 As uniões normalmente eram heterossexuais e davam-se não por afetividade 

ou afinidade entre as pessoas como nos dias atuais, mas por interesses recíprocos, 

como trabalho e funções dos grupos, não possuindo a gratificação sexual entre o 

casal como algo primordial para a época, mas sim a finalidade reprodutiva. Através 

dessas trocas advindas das necessidades, criou-se o casamento e atualmente as 

uniões se dão através de contrato, ou simplesmente as pessoas passam a viver 

juntas, e não mais somente pelo aspecto heterossexual, o que vem mudando 

inclusive a configuração das famílias e o conceito que se tinha delas.  

 Com a pesquisa observou-se que por traz das uniões conjugais (casamento, 

contrato ou coabitação), existem influências de vários fatores: históricos, sociais, 

psicológicos, jurídicos e antropológicos, assim como valores, costumes e padrões 
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estruturais e comportamentais repassados de uma geração à outra, que vão 

determinando a forma de como os casais vivem a sua conjugalidade e estruturam a 

sua dinâmica e o seu contexto familiar.  

 Analisando comentários dos diversos autores referenciados neste trabalho, 

constatou-se a influência da cultura machista na sociedade, onde continua 

fortemente impregnado o estereótipo dos papeis de gênero, que vê o homem ainda 

como o provedor, o mais forte, e a mulher é vista como a mãe de família, que cuida 

da casa, educa os filhos e prepara os alimentos, e nesta diferenciação entre o papel 

do gênero masculino e o papel do gênero feminino se estabelecem as 

desigualdades. 

 
Gênero se refere a um conjunto de valores, atitudes, condutas e formas de 
relacionamento que definem o que significa ser homem ou mulher na 
sociedade. É uma construção cultural, que se inicia antes mesmo do 
nascimento, quando os pais criam expectativas para o desempenho de 
papéis e responsabilidades socialmente atribuídos a meninos e meninas. 
Na maioria das sociedades, as diferenças biológicas entre homens e 
mulheres justificam e legitimam desigualdades, no que diz respeito ao poder 
atribuído a homens e mulheres. (ALMEIDA e COSTA, 2002, p. 9) 

 

Neste sentido, juntamente com a cultura machista e os estereótipos de gênero, 

veio sendo construído o perfil comportamental violento que muitos homens 

aprendem na infância observando seus pais como modelo e o perfil das mulheres 

vítimas, também aprendido com os modelos parentais.  

Foi possível através deste trabalho reconhecer um padrão comportamental em 

relação ao agressor e a vítima, confirmando o que se falou acima, onde este perfil 

comportamental não se desenvolve a partir da convivência com o agressor somente 

na vida adulta, mas vem se construindo desde a infância, a partir da convivência 

com os modelos parentais, ou seja, com os pais da infância, que viviam sob um 

ambiente de violência. Necessário ressaltar que os filhos também se tornam vítimas 

indiretas da violência quando observam as agressões e sofrem pela vítima, e por 

não conseguirem agir em sua defesa.  

Também ficou claro como se dá o ciclo de violência que permeia a relação 

conjugal disfuncional, onde envolvidos num enlace emocional, agressores e suas 

vítimas, por diversos fatores, inclusive por seus perfis, não conseguem se 

desvencilhar facilmente deste contexto doentio e nas idas e vindas do 

relacionamento, entre separações e retornos, entre agressões, mágoas, 

arrependimentos e perdões acabam reforçando o ciclo de violência.  
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Em relação á lei Maria da Penha, antes da criação da Lei observou-se a 

negligência do governo e da sociedade brasileira para com a violência doméstica e 

familiar, e foram necessários quase vinte anos de luta para que a vítima Maria da 

Penha Maia Fernandes conseguisse ver seu agressor sendo penalizado, graças a 

interferência da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos que precisou 

culpabilizar, e responsabilizar o Brasil pelo descaso com a situação de violência 

contra as mulheres.  

Somente após esta interferência internacional o governo visualizou a situação 

das mulheres brasileiras em situação de violência, e criou a Lei 11.240/2006 – Lei 

Maria da Penha, a qual ainda está se estruturando no país, considerando que foram 

criados no pais Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

delegacias especializadas, mas poucas são as referências pertinentes ao 

atendimento, educação e tratamento aos agressores, o que poderia completar o 

ciclo para o atendimento integral às famílias que vivenciam situações de violência. 

Constatou-se que a Lei Maria da Penha trouxe importantes benefícios às 

mulheres que agora podem ver o seu agressor sendo preso em flagrante, podendo 

permanecer até três anos recolhidos na prisão, e acabaram as penas pecuniárias, 

onde ele apenas pagava uma cesta básica. As delegacias e juizados especializados 

no atendimento à mulher, e os abrigos referendados na Lei possibilitaram que as 

vítimas sejam ouvidas, atendidas e protegidas contra as agressões; e os agressores 

passaram a ser responsabilizados por suas agressões físicas, psicológicas, 

patrimoniais, sexuais e morais.  

A lei agora prevê punições mais severas aos agressores, como a prisão que 

evoluiu de um ano para três anos, mas destaca-se que ela também prevê em seu 

art. 35º, inciso V, a implantação dos centros de educação e de reabilitação 

destinados ao seu atendimento. 

Neste sentido constatou-se a dificuldade em encontrar programas ou centros já 

existentes, ou mesmo referências bibliográficas sobre o assunto, percebendo-se que 

ainda a muito a ser construído neste sentido, considerando que o agressor precisa e 

merece ser ouvido, ser orientado e ter a oportunidade, assim como a mulher, de 

rever suas crenças errôneas acerca dos relacionamentos, construir um novo modelo 

para si mesmo e recomeçar a vida com escolhas mais assertivas.  

Sobre metodologias de atendimento ao agressor, constatou-se que os Grupos 

Reflexivos”, podem ser uma ótima alternativa para iniciar-se um trabalho reeducativo 
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aos agressores, trabalhando vários aspectos como descrevem Acosta, Filho e Bronz 

(2004), desnaturalizar a conduta violenta, mudando os padrões da masculinidade 

hegemônica; promover a responsabilização de homens autores de violência; 

promover a prevenção primária, contribuir para a construção de uma rede de 

atenção também para os homens; fornecer subsídios para capacitações, pesquisas 

e publicações através dos grupos reflexivos, contribuir para a elaboração e a 

implantação de programas e políticas públicas de atenção a esse problema nas 

áreas de educação, saúde, justiça, segurança pública e direitos humanos. 

Existe uma instituição não governamental, sem fins lucrativos que trabalha 

com grupos reflexivos de gênero, o Instituto NOOS, em São Paulo, que segundo o 

autor Beiras, A., Bronz, A. (2016), é uma referência no assunto, capacitando 

profissionais que desejam atuar com os agressores ou que já atuam na área, e 

atuando junto aos grupos com importantes benefícios aos usuários/participantes. 

Os grupos reflexivos de atendimento direcionados aos homens autores de 

violência criam espaços de reflexões e compreensão acerca dos atos cometidos, 

oportunizando a mudança comportamental.  

O que chamou a atenção é o que refere Tonelli (2007) apud lima e Buchelle 

(2011), que nos grupos reflexivos de gênero são admitidos apenas homens, tanto os 

agressores quanto os facilitadores, devido a tensões defensivas dos homens com a 

presença feminina, inibindo a expressividade.  

Segundo Toneli (2007) apude Lima e Buchele (2011), existe grande 

diversidade de modelos teóricos utilizados pelos serviços que atuam com homens 

autores de violência, e eles citam a perspectiva ecológica, cognitivo-

comportamental, psicanalítica, terapia familiar sistêmica, dentre outros. Neste 

sentido, compreendeu-se que as abordagens da Psicologia segundo suas 

perspectivas possuem recursos psicoterapêuticos para o atendimento ao agressor, 

porém, a presente pesquisa não visa o atendimento clinico e sim psicossocial. Daí, 

pensa-se que em outra oportunidade uma pesquisa envolvendo as várias 

abordagens da psicologia será muito proveitosa.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 A partir do estudo realizado para a confecção desse foi possível perceber a 

evolução das políticas de prevenção, debates e estudos no sentido de conscientizar 

e proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Por outro lado, observou-se 

que poucas medidas tomadas para a restauração dessa família e desse agressor. 

Constatou-se que as políticas de enfrentamento à violência estão voltadas 

para punição dos agressores e não para sua restauração ou prevenção de 

comportamentos, embora esteja previsto na Lei os centros de educação e de 

reabilitação para atendimento aos agressores domésticos. As medidas são 

ostensivas afastando-se o agressor da casa, o que realmente se faz necessário, 

mas não muda o potencial de ameaça.  

As medidas protetivas de urgência expedidas para a vítima e entregues ao 

agressor para sua ciência possuem curto prazo de vigência, trinta dias, podendo 

neste período ou em menos tempo haver o retorno do agressor com seu potencial 

ameaçador, assim como, há a possibilidade de o casal reatar o relacionamento sem 

a perspectiva de inserção em um programa ou centro de atendimento para a 

mudança comportamental, e desta forma um novo ciclo de violência poderá ter 

início. 

Sobre o impacto da implantação da Lei Maria da Penha, constatou-se que foi 

positivo em relação à segurança das mulheres que vinham sendo ameaçadas ou 

espancadas, ou que estavam sob o risco de agressões, e foi positivo também sobre 

a sociedade que parece ter se tornado mais consciente sobre os direitos e 

possibilidades das mulheres. 

Percebeu-se a falta estrutura nas cidades para que o trabalho com os 

agressores seja efetivado, uma vez que necessitará contratação de profissionais, 

incluindo psicólogos, espaço físico adequado, etc. Somente com o atendimento aos 

agressores o atendimento poderá ser completo à família, para que o ciclo de 

violência seja rompido.  

Destarte, buscou-se uma alternativa de resolutividade para as situações de 

violência doméstica, levando em consideração o agressor como um agente passível 

de mudança comportamental. Neste sentido, encontrou-se nos Grupos Reflexivos 

uma ótima perspectiva no atendimento aos agressores. Um exemplo desses grupos 
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foi encontrado no estado de São Paulo, no Instituto Noos onde as intervenções 

apresentam resultados positivos.  

Concluiu-se que não basta a criação de centros ou grupos reflexivos ou de 

outras modalidades de atendimento; é preciso a intervenção judicial no sentido de 

condicionar a participação dos agressores, uma vez que certamente, por vários 

fatores, os agressores não irão voluntariamente procurar este tipo de atendimento. 

Além disso, está no entendimento do magistrado a aplicabilidade desses grupos, e 

mesmo constando na lei, que o Juiz pode exigir que o autor frequente o Centro de 

educação e de reabilitação, seja na configuração de grupos reflexivos ou outras 

metodologias, não há na lei uma medida punitiva prevista para o caso de o autor não 

frequentar as reuniões. Desse modo pode haver dificuldades em sua execução. 

Mesmo que a finalidade dos grupos reflexivos não seja de início terapêutica, a 

participação dos homens a cada semana torna possível a consciência sobre suas 

ações, através das reflexões, do ambiente psicológico que pode ser desenvolvido 

desencadeando momentos de insights, de descobertas e mudanças. Portanto, o 

psicólogo é o profissional capaz de manejar efetivamente esses grupos. 

Este trabalho de conclusão de curso permitiu a reflexão e um novo olhar 

sobre o fenômeno da violência, observando-se o autor da violência também como 

uma vítima, considerando-se que por traz de sua agressividade ou atos de violência 

estão presentes vários fatores, de origem remota ou recente, sejam culturais, 

biológicos, psicológicos ou sociais.  

Ele foi intensivo e extenuante, porem gratificante considerando a relevância 

do tema escolhido e o conhecimento adquirido. A pesquisa foi desafiadora, pois em 

relação aos Grupos Reflexivos e outras metodologias de atendimento aos 

agressores, defrontou-se com a escassez de material bibliográfico ou virtual, 

dificultando o processo de investigação. Outra dificuldade encontrada foi curto prazo 

para a realização da pesquisa, o que impossibilitou a pesquisa de campo a respeito 

de possíveis grupos reflexivos, uma vez que inexiste este trabalho nas cidades 

próximas.  

Felizmente, a pesquisa trouxe respostas positivas para a questão problema 

levantada e os objetivos propostos foram alcançados, os quais consistiam em 

compreender a violência doméstica e sua dinâmica, bem como observar as leis e 

políticas existentes para coibir e evitar esse fenômeno, e investigar os grupos 

reflexivos para o atendimento aos agressores.  
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Considerando-se a importância e a complexidade do assunto para as áreas 

social, de educação e saúde, especialmente para a Psicologia, recomenda-se aos 

profissionais e acadêmicos a realização de mais pesquisas sobre a violência 

doméstica direcionada à compreensão e atendimento dos agressores. Observou-se 

a falta de pesquisa da psicologia na busca de soluções para essa problemática 

vivenciada por muitas famílias. A Psicologia possui como principal objeto de estudo 

o comportamento humano, sendo uma ciência responsável por buscar mudanças 

em quaisquer áreas em que atue o profissional. Hoje o profissional psicólogo 

encontra-se inserido nos contextos jurídicos e policiais, atuando na prevenção e 

atendimento a indivíduos, homens e mulheres, cujos relacionamentos são 

conflituosos e violentos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I.  LEI MARIA DA PENHA 

 

 

LEI Nº 11.340, DE 7 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. 
 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

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

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da 

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

outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar. 

 

Art. 2o Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 

renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem 

violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 

social. 
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Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 

direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao 

acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 

§ 1o O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos 

das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias 

para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

 

Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se 

destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar. 

 

TÍTULO II 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

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

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 

que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 

vontade expressa; 

 III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações 

pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. 

 

Art. 6o A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de 

violação dos direitos humanos 
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CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER 

 

Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

 I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade 

ou saúde corporal; 

 II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 

decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração 

e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação;  

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, 

ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer 

modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a 

force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 

documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 

destinados a satisfazer suas necessidades;  

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

 

TÍTULO III 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

 

Art. 8o A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:  
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I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 

educação, trabalho e habitação;  

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, 

com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências 

e à freqüência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de 

dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das 

medidas adotadas;  

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem 

a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1o , no 

inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;  

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em 

particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;  

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e 

a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos 

de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades 

nãogovernamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da 

violência doméstica e familiar contra a mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do 

Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no 

inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;  

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de 

irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou 

etnia; 

 IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 

conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao 

problema da violência doméstica e familiar contra a mulher 

 

CAPÍTULO II 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E      

FAMILIAR 

 

Art. 9o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será 

prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 
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Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 

Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 

emergencialmente quando for o caso. 

§ 1o O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de 

violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, 

estadual e municipal.  

§ 2o O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para 

preservar sua integridade física e psicológica: 

 I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 

administração direta ou indireta;  

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de 

trabalho, por até seis meses.  

§ 3o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 

tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e 

outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. 

 

CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

 

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de 

imediato, as providências legais cabíveis. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de 

medida protetiva de urgência deferida.  

 

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a 

autoridade policial deverá, entre outras providências:  

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário;  

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

 III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local 

seguro, quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 

pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 
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V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços 

disponíveis. 

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o 

registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes 

procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, 

se apresentada; 

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 

circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com 

o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;  

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar 

outros exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas;  

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 

antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras 

ocorrências policiais contra ele; 

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério 

Público. § 1o O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá 

conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes;  

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.  

§ 2o A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de 

ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.  

§ 3o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos 

fornecidos por hospitais e postos de saúde. 

 

TÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as 

normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa 

à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.  
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Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da 

Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no 

Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a 

execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher.  

Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, 

conforme dispuserem as normas de organização judiciária.  

 

Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por 

esta Lei, o Juizado: 

 I - do seu domicílio ou de sua residência;  

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 

III - do domicílio do agressor. 

 

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de 

que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência 

especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o 

Ministério Público. 

 

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a 

substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 

 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas: 

 I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de 

urgência;  

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, 

quando for o caso;  

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 
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 Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

§ 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, 

devendo este ser prontamente comunicado.  

§ 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, 

e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os 

direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.  

§ 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, 

conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender 

necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o 

Ministério Público.  

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a 

prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 

Público ou mediante representação da autoridade policial. 

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem. 

 

Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, 

especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação 

do advogado constituído ou do defensor público. 

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao 

agressor.  

 

Seção II 

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor 

 

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 

separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;  

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;  

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

 a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite 

mínimo de distância entre estes e o agressor;  
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b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação;  

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar;  

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.  

§ 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas 

na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o 

exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.  

§ 2o Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições 

mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o 

juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de 

urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior 

imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de 

incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.  

§ 3o Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz 

requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.  

§ 4o Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no 

caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 

Processo Civil). 

 

Seção III 

 

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 

 

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 

proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a 

bens, guarda dos filhos e alimentos;  

IV - determinar a separação de corpos.  
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Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de 

propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes 

medidas, entre outras:  

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;  

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;  

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;  

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. 

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos 

incisos II e III deste artigo. 

 

CAPÍTULO III 

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e 

criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher.  

 

Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário:  

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência 

social e de segurança, entre outros;  

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas 

ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas;  

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

 

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de 

violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o 

previsto no art. 19 desta Lei.  

 

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o 

acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. 
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TÍTULO V 

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

 

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem 

a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser 

integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde.  

 

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. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz 

poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da 

equipe de atendimento multidisciplinar.  

 

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá 

prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos 

termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para 

conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra 

a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação 

processual pertinente.  

Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o 

processo e o julgamento das causas referidas no caput. 

 

TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de 

assistência judiciária.  

 

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

promover, no limite das respectivas competências:  

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 

dependentes em situação de violência doméstica e familiar;  

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de 

violência doméstica e familiar;  

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia 

médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar; 

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;  

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

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a 

adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei.  

 

Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá 

ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na 

área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil.  

Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz 

quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o 

ajuizamento da demanda coletiva.  

 

Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão 

incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim 

de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres.  

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito 

Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da 

Justiça.  

 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas 

competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão 

estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, para a 

implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.  
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Art. 40. As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos 

princípios por ela adotados.  

 

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 

1995.  

 

Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 

Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

“Art. 313. .................................................  

IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei 

específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” (NR)  

 

Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 61. ..................................................  

II -............................................................  

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; 

........................................................... ” (NR) 

 

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 129. .................................................. 

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o 

agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 

(três) meses a 3 (três) anos. § 11. Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada 

de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.” (NR)  

 

Art. 45. O art. 152 da Lei no 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.” (NR) 
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Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação.  

 

Brasília, 7 de agosto de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Dilma Rousseff 

 
 
 
 


