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Resumo: O artigo aborda a relevância da implementação dos Centros de Educação e Reabilitação de 

Agressores, política pública prevista na Lei Maria da Penha, principalmente, como forma de respeito 

ao princípio da dignidade da pessoa humana e de propor uma alternativa eficaz para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Justifica-se essa alternativa pela natureza da violência de gênero, 

que está arraigada na cultura patriarcal ainda fortemente presente na sociedade, sendo a educação a 

melhor forma de promover uma mudança desta característica da nossa cultura.   

Palavras-chave: Violência doméstica contra a mulher. Violência de Gênero. Centros de Educação e 

Reabilitação de Agressores.  

Abstract: The article discusses the relevance of the implementation of the Centers for Education and 

Rehabilitation of Offenders, public policy in Maria da Penha Act, mainly as a form of respect for the 

principle of human dignity and to propose an efficient alternative to curb domestic violence and family 

violence against women. This alternative is justified by the nature of gender-based violence, which is 

rooted in patriarchal culture still strongly present in society, because education is the best way to 

promote a change of this characteristic of our culture. 

Keywords: Domestic violence against women. Gender Violence. Centers for Education and 

Rehabilitation of Offenders. 

 

_______________________________________________________________ 

1. Introdução. 

A Lei n° 11.340 de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, trouxe 

visibilidade à questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, revelando ao público 

o problema antes tratado como se fosse de âmbito privado. 

A violência doméstica é considerada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

como problema de saúde pública, em função da alta prevalência de casos identificados em 
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distintas regiões do mundo e da gravidade das suas consequências para as vítimas. Na 

América Latina, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), esse tipo de 

violência ocorre entre 25% (vinte e cinco por cento) e 50% (cinquenta por cento) das 

mulheres, sendo que, no Brasil, 23% (vinte e três por cento) das mulheres estão sujeitas à 

violência doméstica. Dessa porcentagem, tem-se 70% (setenta por cento) das agressões 

perpetradas pelo próprio marido ou companheiro da vítima2.  

A Lei Maria da Penha dispõe de uma série de medidas protetivas em benefício da 

mulher vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, tendo expandido a pena para os 

agressores. Dentre outras medidas, aboliu as penas pecuniárias e determinou a prisão 

preventiva e em flagrante, quando possíveis.  

Ao buscar a tutela do Sistema Penal para os casos de violência doméstica e familiar 

para a mulher, o Estado inovou em uma seara na qual não realizava uma atuação 

especializada, tendo em vista que o crime caracterizava-se, até então, como de menor 

potencial ofensivo. Todavia, como soe acontecer, limitou-se o Estado a aplicar a lei penal aos 

casos, sem a contrapartida social necessária para uma efetiva mudança no cenário familiar das 

vítimas e dos agressores. 

A aplicação do direito penal – isoladamente - à violência doméstica é extremamente 

prejudicial, pois as raízes dessa violência se encontram nos estereótipos construídos 

culturalmente ao longo dos séculos sobre as diferenças entre homens e mulheres e os supostos 

papéis que os mesmos devem desempenhar na sociedade (violência de gênero).  

Esse artigo aborda, pois, a importância da instalação dos Centros de Educação e 

Reabilitação de Agressores, previstos no art. 35, inciso V, da Lei nº 11.340/06, como forma 

eficiente de auxiliar no combate à violência doméstica e familiar em consonância com  o 

princípio da dignidade da pessoa humana e com os objetivos da própria lei. 

2.  Violência de Gênero e Violência doméstica e familiar. 

Violência de gênero se refere a “las creencias, actitudes, sentimientos, valores y 

conductas que marcan la diferencia entre hombres y mujeres a través de un proceso de 

construcción social
3
”. Portanto, resulta da socialização dos indivíduos: 

Os modelos que se constroem, então, tanto do homem quanto da mulher deverão 

corresponder às funções esperadas desses sujeitos aos quais foram atribuídos papéis 
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específicos. Enquanto o homem aparece através de uma figura forte, disciplinadora, 

isento de instintos, emoções e sensibilidade, a mulher vai surgir através de uma 

imagem sensível, fiel, honesta, instintiva, generosa, perspicaz, garantindo-se essa 

ambivalência através de um pacto de dominação, na medida em que tanto um como 

o outro incorpora em suas práticas, o discurso enunciado desse domínio expresso nos 

valores contrários fragilidade-força
4
.  

A construção social dos sexos atribui diferentes espaços de poder para homens e 

mulheres, nos quais a mulher em geral ocupa lugares de menor empoderamento, e, muitas 

vezes, de subalternidade: 

En efecto, las normas sociales que gobiernan la relación conyugal se hacen explícitas 

a través de los argumentos del conflicto y éstas se expresan, en términos generales, 

como un ejercicio irrestricto de la voluntad del hombre y un control sobre el 

comportamiento de la mujer. Una expresión paradigmática de la relación de 

subordinación es “pedir permiso al marido”. [...] 

En este contexto se ubican los motivos de la violencia masculina como intención 

consciente de castigo del hombre por el incumplimiento de las expectativas de rol de 

género femenino
5
.  

A violência de gênero ocorre na sociedade como fruto de construções relacionais entre 

homens e mulheres inseridos numa cultura patriarcal. Entende-se por patriarcado a 

“organização sexual hierárquica da sociedade tão necessária ao domínio político”. Alimenta-

se do domínio masculino na estrutura familiar (esfera privada) e na lógica organizacional das 

instituições políticas (esfera pública) construída a partir de um modelo masculino de 

dominação (arquétipo viril)6
. 

Esses modelos de papéis sociais determinam uma relação predominantemente 

hierárquica entre os sexos, através dos pressupostos do sistema patriarcal: “Os códigos de 

poder do paterfamilias exploram, em essência, a existência de uma 'natureza masculina' e 

outra 'feminina', com essa assimetria sexual sendo legitimada, no âmbito das relações 

concretas, como elemento universal e sendo tratado como 'natural'
7
”. Hansel disserta que a 

violência contra a mulher se constrói principalmente no âmbito cultural: 

Por terem as mulheres o monopólio da função reprodutiva e a capacidade de 

amamentação, a elas se atribui, com exclusividade, toda a responsabilidade pela 

criação dos filhos e organização do lar. No entanto, a reserva de papéis diferenciados 

ao homem e à mulher é uma construção cultural, que é reforçada através da 

transgeracionalidade também pelas mulheres que criam suas filhas desde que 

nascem com brinquedos imitando réplicas do espaço doméstico, e os filhos 

autônomos e independentes. [...] Na prática, a violência e a discriminação se 

retroalimentam, porque a submissão é passada através de legados familiares, e a 
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rainha do lar ocupa uma posição subordinada e de submissão, pois deve obediência 

ao marido, dono e senhor da casa
8
. 

Essa naturalidade com que a sociedade encara os papéis sociais de homens e mulheres 

faz com que as próprias mulheres sirvam de algozes de outras: “Los estereotipos rígidos de 

género, en particular el de la sumisión y obediencia al marido, y el mandato fatalista 

expresado en la frase “es tu cruz” que se transmite de mujer a mujer en la familia contribuyen 

a naturalizar la violencia y a significarla como destino natural de muchas mujeres”
9
. 

Na sociedade sempre existem indivíduos que exercem poder mais ou menos arbitrário 

sobre outros, ora de maneira brutal e violenta, ora de maneira sutil e oculta. Múltiplas relações 

de poder perpassam, caracterizam e constituem o corpo social: “é nessa perspectiva que se 

constrói a dominação do homem sobre a mulher, mesclado e reproduzido com as teias do 

patriarcalismo”
10

.  

A estereotipia dos papéis sociais reservados a homens e a mulheres continua a 

delimitar os parâmetros de subjetivação e de segregação nas relações de gênero, onde as 

demandas sociais contemporâneas continuam trazendo, ao senso comum, a ideia de homens 

educados para serem provedores e independentes, sem considerar a possibilidade de virem a 

ter que dividir responsabilidades e protagonismos com suas parceiras: “a ideologia que 

reproduzimos é a mesma que nos produz enquanto protagonistas e coadjuvantes desta mesma 

história em comum – o discurso não é aquilo que fala, mas aquilo que permite falar e que leva 

a calar
11

”. 

A cristalização dos papéis masculinos e femininos na sociedade se potencializa 

através de histórias e mitos, como o contido no livro Gênesis da Bíblia (visão judaico-cristã). 

Essas delimitações vão-se tornando verdades inquestionáveis, como que santificadas, 

naturalizando a aceitação cultural do 'lugar' da mulher e, por consequência, legitimando a 

relação de hierarquia e poder entre os gêneros: 

A compreensão das relações de gênero implica que sejam entendidas como 

construção social baseada na diferenciação biológica dos sexos, expressa através de 

relações de poder e subordinação, representada pela discriminação de funções, 
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atividades, normas e condutas esperadas para homens e mulheres em cada 

sociedade
12

. 

Para desconstruir as relações de gênero é preciso modificar concepções de masculino 

e feminino. Não há estereótipos de gêneros, mas sim seres humanos racionais e individuais 

em suas características: “não existe apenas uma mulher ou um homem, mas sim, diferentes 

construções simbólicas de papéis que são flexíveis e mutáveis ao longo do tempo”
13

. 

A luta feminista se volta contra a cultura dominante que interpreta as relações de 

gênero de uma maneira assimétrica e desfavorável à igualdade de direitos. Todavia, não 

somente a autocompreensão cultural dos homens quanto ao valor das mulheres prejudica a 

igualdade de direitos femininos em nossa sociedade, mas também a própria autocompreensão 

cultural das mulheres quanto à contribuição que elas deram à cultura comum está igualmente 

distante de contar com o devido reconhecimento
14

. 

A segunda metade do século XIX e o início do século XX foi um período de grandes 

mobilizações de mulheres, com diversas reivindicações, tais como, o direito de organização 

sindical, de entrar nas universidades, de se filiarem aos partidos políticos, contra condições de 

trabalho extremamente precárias e jornadas que chegavam a dezesseis horas diárias e, 

principalmente, pelo direito do voto
15

. 

O movimento político feminista articulou-se em torno do enfoque da igualdade entre 

os gêneros (representada inicialmente pelo direito ao voto), porém a igualdade formal 

conquistada em uma sociedade com domínio patriarcal não resultou, automaticamente, em 

igualdade material. Ao contrário, o poder masculino permanece oprimindo, utilizando-se de 

formas mais sutis (mas, nem por isso, menos eficientes). 

Somente após a conquista dos direitos civis - a partir dos anos 1930 - é que o 

movimento feminista percebeu a necessidade de implementar um processo de transformação 

mais amplo, em que o próprio conceito de igualdade fosse questionado: 

Essa será a tônica do movimento de mulheres dos anos 80. […] A conquista da 

igualdade jurídica, que por várias décadas foi meta do movimento feminista, não 

tem conseguido incorporar as mulheres nesse modelo de cidadania dominante. Cada 

vez mais avança a consciência da necessidade do estabelecimento de políticas 
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públicas que possam estimular e mesmo garantir uma maior integração feminina, à 

estrutura de poder, ao mundo da política formal
16

.  

Miranda
17

, ao tratar do feminismo criminológico, aponta que a ciência do direito 

também reflete as diferenças de gênero: 

A ciência do Direito, bem como toda expressão de intervenção estatal de natureza 

jurídica – compreendendo-se, aí, a intervenção penal, por intermédio do sistema 

penal – encontra-se fortemente arraigada numa dicotomia de sexismo biológico, 

incompatível, pois, com os postulados emancipatórios segundo os quais o gênero, e 

não o sexo, seria capaz de superar a desigualdade frente ao sistema penal. 

Para a autora, a Lei Maria da Penha se contextualiza no âmbito político criminal da 

Criminologia Feminista, como mudança paradigmática emancipatória, “por se colocar como 

uma medida de aplicação de critérios discriminatórios pautados na superação da dicotomia 

com que o Direito sempre estabeleceu as regras de aplicabilidade da punição, baseadas num 

modelo patriarcal”
18

. A Lei nº 11.340/06, na opinião da autora, se configura como ação 

afirmativa em busca da igualdade material entre homem e mulher. 

Para alcançar a igualdade material e alterar os processos e estruturas que reduzem as 

mulheres a uma posição subordinada, foi incorporado ao movimento feminista o conceito de 

empoderamento (surgido com os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, nos anos 

setenta, através da bandeira do poder negro). Empoderamento, conceitua Costa, “é o 

mecanismo pelo qual as pessoas, as organizações, as comunidades tomam controle de seus 

próprios assuntos, de sua própria vida, de seu destino, tomam consciência da sua habilidade e 

competência para produzir e criar e gerir”
19

. 

A violência de gênero, por estar arraigada na cultura das sociedades, precisa ser 

transformada no âmbito educacional, complementado as mudanças legislativas, que, por si só, 

são inócuas: 

Precisamente, la violencia de pareja resulta un caso empírico paradigmático para 

ejemplificar y reflexionar sobre el proceso de apropiación subjetiva de derechos y el 

obstáculo que supone el conflicto entre normatividades, en particular, las normas 

sociales que guían el ejercicio de rol de género y, relacionado a él, la valoración 
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social a nivel intersubjetivo y, por otro lado, las normas jurídicas que regulan el 

derecho a una vida libre de violencia, como una prerrogativa individual
20

.  

Conforme exemplifica Habermas, a política liberal buscou viabilizar através da 

legislação a conquista de status às mulheres, garantindo igualdade de oportunidades para 

postos de trabalho, prestígio social, educação formal, poder político, etc. Todavia, 

intervenções padronizadas e externas às deliberações sociais acabaram por evidenciar e 

desigualdade no tratamento factual: 

A política socioestatal, sobretudo no âmbito do direito social, trabalhista e de 

família, reagiu a isso com regulamentações especiais, relativas à gravidez ou 

maternidade, ou então a encargos sociais em casos de divórcio. Nesse ínterim, não 

apenas as exigências liberais irresolvidas, mas também as consequências 

ambivalentes de programas socioestatais implementados com êxito tornaram-se 

objeto da crítica feminista – por exemplo, os riscos decorrentes do trabalho, que 

cresceram por causa das compensações sociais acima mencionadas, a presença 

excessiva de mulheres nas camadas de remuneração mais baixas, o problemático 

“bem-estar da criança”, a crescente “feminização” da pobreza de modo geral, etc
21

. 

  

A legislação inovadora, para ter efetividade, precisa modificar as ideologias que 

cristalizam a cultura. As mulheres precisam perceber-se como sujeitos de direitos autônomos 

(empoderamento), a fim de transformar a maneira como os homens as percebem e valorizam: 

Este conjunto de reglas e ideales está en consonancia con el ideal identitario 

femenino. Es posible afirmar que la identidad de la mujer está fuertemente 

supeditada a su participación en redes de relaciones y en estructuras de valores y 

normas que refuerzan su imagen como miembro de un grupo “indivisible” – la 

familia – en detrimento de una autoconcepción como sujeto de derechos. [...] 

Estos atributos son no sólo ideales de autorrealización sino también garantes del 

reconocimiento y valoración social. En efecto, las fuentes del reconocimiento social 

y la integración social de las mujeres están fuertemente atadas a su status 

naturalizado de madre-esposa
22

. 

 Na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no 

Cairo, em 1994, foi destacado que os indicadores de saúde das mulheres só se modificariam 

efetivamente na medida em que: “a população masculina também demonstrasse movimentos 

de mudança em seus padrões de comportamento”
23

. Nessa Conferência foi enfatizada a 

necessidade de maior participação dos homens na vida familiar - com o propósito de 

reequilibrar as relações de poder - para atingir maior igualdade de gênero.  

                                                           
20 AGOFF, María Carolina. La aberta competencia entre el reconocimiento jurídico y la valoración social: El 
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236. 
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23 COELHO, Sandra Maria Pinheiro de Freitas; CARLOTO, Cássia Maria. Violência doméstica, homens e 

masculinidades. Revista Textos&Contextos, Porto Alegre, v. 06, n. 02, jul./dez. 2007, p. 396. 
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A Lei Maria da Penha tem alterado, paulatinamente, esta realidade. Porém, após sete 

anos de sua publicação, muitas das políticas públicas previstas em seu corpo não foram ainda 

plenamente concretizadas, dentre elas os Centros de Educação e Reabilitação de Agressores. 

3.  Lei Maria da Penha e seus aspectos teleológicos. 

A Lei n° 11.340/06 foi promulgada com o intuito de coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, prevendo uma série de políticas públicas a serem implementadas em 

benefício da vítima e do agressor, visando ao empoderamento da mulher (para que possa 

decidir por si mesma os rumos de sua vida) e à reeducação do homem, para que compreenda o 

erro de sua conduta e não repita a violência naquele ou em outro relacionamento afetivo.  

O artigo 30 da Lei Maria da Penha prevê a instalação de uma equipe multidisciplinar 

que deve atuar nos casos de violência doméstica e familiar, junto aos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, com o objetivo de desenvolver a orientação, o 

encaminhamento, a prevenção e outras medidas (voltadas tanto para a ofendida e seus 

familiares, quanto para o agressor).  

No caso do Estado do Rio Grande do Sul, no entanto, há uma carência, já considerada 

crônica, de varas especializadas (previstas expressamente na Lei Maria da Penha, no art. 14). 

Existe apenas um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher instalado no 

Estado, em Porto Alegre. Em algumas comarcas há uma vara destinada à matéria, mas em 

decorrência de organização interna, não de criação por lei.  

No que diz respeito a Centros de Educação e Reabilitação de Agressores, praticamente 

inexistem. Há notícias de casos pontuais por todo o País. No Rio Grande do Sul não há 

nenhum instalado.  

Tendo em vista a falta de investimento estatal em Centros de Referência de 

Atendimento às Mulheres e de Educação e Reabilitação para Homens envolvidos em 

violência doméstica, o que se verifica, na prática, é que o direito penal, de ultima ratio se 

transforma em prima ratio e, muitas vezes, intensifica a violência. 

A decretação da prisão preventiva, na maioria dos casos, não auxilia no combate da 

violência doméstica e familiar, cujas raízes se encontram nos estereótipos construídos 

culturalmente ao longo dos séculos sobre as diferenças entre homens e mulheres e os supostos 

papéis que os mesmos devem desempenhar na sociedade (violência de gênero). A incidência 

do Direito Penal em toda e qualquer situação de violência doméstica, mesmo em relação às 
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contravenções de menor potencial ofensivo, como a perturbação à tranquilidade, por exemplo, 

pode levar a uma consequência indesejada de aumento do grau de violência na ação do 

agressor.  

A Lei Maria da Penha vinculou-se fortemente ao Sistema Penal Brasileiro ao se 

agarrar “ao poder punitivo como meio eficaz para solucionar a complexidade da problemática 

social (...) legitima o poder punitivo e reproduz a ideia de que o sistema penal é igualitário, 

atingindo igualmente as pessoas em função de suas condutas, quando na verdade seu 

funcionamento é seletivo”
24

. 

Para Santos, a Lei Maria da Penha tornou públicas e passíveis de penalização condutas 

interpessoais, relegitimando o sistema penal como um modo de resolver os litígios em 

detrimento de outros meios alternativos:  

Redimensionar o problema e (re)construí-lo como problema social não significa que 

o melhor meio de responder a ele ou solucioná-lo seja convertê-lo, quase 

automaticamente, em um problema penal (crime). Ao contrário, a conversão de um 

problema privado em problema social e deste em problema penal é uma trajetória de 

alto risco, pois, regra geral, equivale a duplicá-lo, ou seja, submetê-lo a um processo 

que desencadeia mais violência e problemas do que aqueles a que se propõe 

resolver, pois o sistema penal também transforma os problemas em que se 

defronta.
25

  

 

Pode-se concluir que, teleologicamente, a Lei Maria da Penha se preocupa em resgatar 

não somente a dignidade das mulheres vítimas de violência doméstica, mas também a 

dignidade da família como um todo. Para tanto, a Lei n° 11.340/06, em seu art. 45, introduziu 

dispositivo que alterou a Lei de Execução Penal, justamente prevendo o comparecimento do 

homem agressor a programas de reabilitação e reeducação. 

4. Centros de Educação e Reabilitação de Agressores. 

A violência de gênero tem fortes raízes culturais, de modo que a educação é uma 

ferramenta essencial em seu combate e erradicação. As primeiras intervenções específicas 

junto a homens agressores ocorreram ainda em 1998, em forma de grupos de reflexão, no 

contexto das ONGs Instituto Papai, do Recife, Instituto Promundo e Instituto Noos, do Rio de 

Janeiro, bem como no Centro Especial de Orientação à Mulher Zuzu Angel, de São Gonçalo 

(RJ).  

                                                           
24 BRANCO, Joelma Medeiros de Araújo; PINTO, Kerle Costa. Lei Maria da Penha e Violência Sexual 

Doméstica contra a Mulher: Mecanismo de Poder no Processo de Vitimação do Feminino. 25 ago. 2010, p. 01. 
25 SANTOS, Mayara Melo. Lei Maria da Penha: A Criminologia Crítica versus a Relegitimação da forma 

seletiva de operar do Sistema Penal. ViaJus, Porto Alegre, 15 nov. 2010, p. 05.  
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Os Centros de Educação e Reabilitação de Agressores, conforme projetados na Lei 

Maria da Penha, já começam a sair do papel – o primeiro, em março de 2009, em Nova 

Iguaçu (RJ) - porém são poucos em todo o País
26

. Bianchini esclarece o importante papel a ser 

desenvolvido nesses Centros: 

Centros de educação e reabilitação de agressores estão previstos na Lei Maria da 

Penha, mas tanto quanto os serviços especializados de atendimento à mulher 

agredida, ainda são pouquíssimos no País. [...] 

Os centros de reflexão para homens agressores inserem-se no grupo de programas de 

intervenção que pretendem produzir um efeito ressocializador no condenado, 

utilizando técnicas como a psicoterapia. É sabido que muitos dos homens agressores 

também foram, eles próprios, vítimas de violência quando crianças, e tendem a 

reproduzir essa cultura da brutalidade. O grande desafio desses centros é quebrar 

esse ciclo vicioso
27

. 

 

A visão do homem como „o agressor‟, „o bêbado‟, ou tantos outros adjetivos 

pejorativos que a ele se possa empregar, e a mulher como vítima passiva nesta relação, 

deslocando-os de um contexto e de uma realidade social, traduz uma visão reducionista,  que 

não está em consonância com a perspectiva dos Direitos Humanos, pois não considera as 

particularidades dos atores envolvidos no conflito: 

Tomando a perspectiva marxista como referência, pode-se vislumbrar um outro 

olhar ao „homem agressor‟ e a „mulher vitimizada‟, um olhar que os considere como 

sujeitos em sua totalidade e que se dá no sentido do respeito a sua cidadania. Mais 

que um bêbado que perde o controle de suas emoções ou um homem naturalmente 

violento, o homem que agride a mulher é um ser humano, que embora determine a 

sociedade a qual está inserido, também dela é produto. E a mulher que naturalmente 

vem assumindo o papel de vítima a ela imputado ao longo dos tempos, também 

pode ser reconhecida e reconhecer-se como um ser autônomo, capaz de se 

autodeterminar e de fazer suas escolhas se lhes forem proporcionadas condições 

para que assim o faça.
28 

Uma visão sistêmica dessa realidade complexa, que ultrapassa o âmbito do Direito 

Penal, se faz necessária. Tanto a mulher vítima de violência, quanto o homem perpetrador 

dessa situação, merecem atendimento diferenciado do Estado, em conformidade com o 

ordenamento constitucional, que garante a proteção da família e a dignidade da pessoa 

humana. 

                                                           
26 OLIVEIRA, Kátia Lenz Cesar de; GOMES, Romeu. Homens e violência conjugal: uma análise de estudos 

brasileiros. Ciência&Saúde Coletiva, 16 mai. 2009, n. 16, p. 2402. 
27 BIANCHINI, Alice. Homens agressores: grupos de reflexão, prevenção terciária e violência doméstica. 07 

fev. 2013, p. 01. 
28 ARAÚJO, Eliane Julkovski de. A vinculação entre alcoolismo e a violência contra a mulher e suas vítimas, p. 

34-35.  
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A importância do trabalho de resgate da cidadania, através da reflexão, é o impacto 

que ele causa na família do agressor, que também se encontra doente, em razão da violência 

doméstica. Conforme explicita Garcia, a família é a célula fundamental da sociedade: 

[…] ela agrega novos membros; forma a sua personalidade, transmite valores 

essenciais da convivência civil, como a dignidade da pessoa, a confiança mútua, o 

bom uso da liberdade, o diálogo, a solidariedade, a obediência e respeito à 

autoridade. Influi em medida notável nas escolhas dos indivíduos em muitos 

âmbitos: conquistas, carreira profissional, emprego do tempo livre, amizades e 

relações sociais em geral
29

.  

A adequada punição aos agressores surge como o ponto mais delicado da aplicação da 

Lei Maria da Penha. Tendo em vista a natureza do crime, que envolve violência doméstica e 

familiar, bem como a dinâmica das relações interpessoais, é importante considerar que, em 

alguns casos, a vítima não deseja o encarceramento do agressor, mas sim que cesse o quadro 

de violência na família, às vezes por meio de uma intervenção assistencial (internação em 

estabelecimentos de saúde).  

Alguns crimes perpetrados no âmbito doméstico, por sua gravidade, por óbvio, 

clamam pela aplicação de penalidade mais rígida – de privação de liberdade - para reter a 

banalização da violência doméstica. Porém, em muitos outros casos, se faz necessária a 

adoção de formas diferenciadas de enfrentamento, capazes de coibir a violência e reparar os 

danos sofridos, sem passar pelo aprisionamento do agressor. 

A violência contra a mulher tem sido reproduzida na sociedade ao longo da história da 

humanidade, portanto, acreditar que ela possa ser superada com medidas isoladas, e sem 

aporte de políticas públicas voltadas para a 'desnaturalização' da violência contra a mulher, 

isto é, mediante reflexão e educação, seria tratar com demasiada superficialidade as questões 

de gênero. 

A construção dos papéis de homem e de mulher – sua forma de ser, de pensar, de agir 

na sociedade – não está isenta de interesses e traduz posições ideológicas e aspirações de 

grupos sociais marcados por uma história e que se confrontam no campo social. Por 

conseguinte, a desconstrução destes papéis não poderá ser feita apenas com ações pontuais do 

Judiciário, como a prisão do agressor.  

Ao incluir o agressor nos mecanismos de orientação, encaminhamento e prevenção, a 

Lei 11.340/06 preocupou-se exatamente com esse aspecto gerador da violência doméstica e 

                                                           
29 GARCIA, Andrea Romaoli. A Lei Maria da Penha sob o Enfoque Sociológico e o Impacto na Família. 

Universo Jurídico, Juiz de Fora, Ano XI, 25 nov. 2008, p. 07. 
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familiar, buscando coibi-la através de uma progressiva mudança de pensamento e, por 

conseguinte, de atitudes, de toda a sociedade perante as mulheres.  

5. Conclusão. 

A Lei Maria da Penha tem um alcance que não se restringe ao Direito Penal, mas 

abrange questões pertinentes às demais áreas jurídicas, além de prever uma série de medidas 

preventivas e de assistência à mulher em situação de violência, por meio de ações integradas 

do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícias e outros órgãos da 

Segurança Pública, assistência social, saúde, educação e trabalho.  

Essas medidas conferem ao Estado e à sociedade civil novas responsabilidades 

referentes ao enfrentamento da violência doméstica, principalmente quanto à necessidade de  

mudança de atitudes e práticas culturais, a fim de transformar as relações intersubjetivas de  

homens e mulheres. 

A Lei Maria da Penha expressa o compromisso público assumido pelo Estado 

brasileiro – perante as Organizações Internacionais – de pôr fim à impunidade dos crimes de 

violência doméstica e familiar. Esse processo, no entanto, precisa enfrentar o problema de 

'desnaturalizar' a violência de gênero, o que parece ser um grande desafio posto à sociedade 

brasileira, quando se pensa em políticas públicas nessa área.  

Para o caso, não bastam o encaminhamento e deferimento de medidas protetivas à 

mulher em situação de violência, para coibir e prevenir a violência de gênero nas suas 

múltiplas formas. Sobretudo, faz-se necessária a implementação das politicas públicas já 

previstas na Lei Maria da Penha, quais sejam, os Centros de Referência de Atendimento à 

Mulher e os Centros de Educação e Reabilitação de Agressores, como forma de se buscar a 

modificação de crenças, valores e práticas, consolidadas no âmbito da cultura e da 

socialização. 

A aplicação da Lei Maria da Penha vai além da criminalização e da banalização de 

prisões preventivas e condenatórias, necessitando de um enfrentamento qualificado da 

violência, através da educação e do combate aos estereótipos em todas as esferas, pública e 

privadas. Os locais adequados para essa reflexão e construção de novas masculinidades são os 

Centros de Educação e Reabilitação de Agressores. 

Fortalecer essas resistências, pelas redes comunitárias que já existem e, sobretudo, 

pela constituição de redes formais que articulem a assistência policial, jurídica, educacional, 
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social e no campo da saúde parece ser medida capaz de garantir um enfrentamento mais 

estrutural e institucional à violência de gênero, com efeitos mais profundos e duradouros. 

MARIA DA PENHA'S LAW AND AGGRESSOR'S EDUCATION AND 

REHABILITATION CENTERS – Propositions and Relevance 

Abstract: This paper examines the relevance of public policies provided for a Brazilian Law 

entitled Maria da Penha. Particularly taking in account the Aggressor's Education and 

Rehabilitation Centers, as a way of respecting the human dignity legal principle and also to 

propose an effective alternative to prevent domestic and familiar violence against women. 

This alternative is justified by the nature of gender violence, which is rooted in patriarchal 

culture still present on our society. The education is one of the best ways to approach such 

problem.      

Key Words: Domestic violence against women. Gender Violence. Aggressor's Education and 

Rehabilitation Centers.  
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