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RESUMO – A violência contra a mulher é uma realidade em nosso cotidiano. A Lei 11.340/2006 - Lei 
Maria da Penha, a qual cria mecanismo de coibição e prevenção da violência contra a mulher, bem 
como prevê o desenvolvimento de programas sobre reflexão, reeducação e responsabilização do 
autor de violência. O Nevicom por conta do trabalho que vem desempenhando desde 2010 com as 
mulheres, registrou a necessidade de trabalhar com os autores de violência, trabalho este, que vem 
se desenvolvendo em parceria com o poder judiciário da comarca de Ponta Grossa. Constata-se que 
a lei veio reconhecer, que a violência precisa ser tratada. E assim, dispõe sobre o comparecimento 
dos autores de violência a programas de recuperação e reeducação. Com isto, este trabalho tem a 
finalidade de apresentar o Serviço de Reflexão, Reeducação e Responsabilização do autor da 
violência doméstica e familiar, prestado pelo NEVICOM, tendo por objetivos: levar os participantes à 
reflexão da situação vivenciada, ao entendimento, à compreensão e à responsabilização dos atos 
praticados, bem como a mudança de comportamentos nas relações de gênero. Ainda que o trabalho 
se encontre em fase inicial, pode-se constatar que o grupo já está progredindo no sentido do 
autoconhecimento onde muitos homens se identificam com a violência transgeracional. Ressalta-se 
que o Serviço de Reflexão, Reeducação e Responsabilização é de grande relevância na rede de 
atendimento a mulher vitima de violência doméstica e familiar, pois se acredita que ao final dos 
encontros, os participantes estarão cientes de suas responsabilidades na prática do ato delituoso, 
terão uma visão mais humanizada em relação a situação vivenciada alterando seus comportamentos. 
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Introdução 
 

A violência contra a mulher é um realidade presente em nossa sociedade, ocorrendo com 
muita freqüência nas relações domésticas e familiares. Independe de cor, condição social, etnia ou 
orientação sexual. Alem de se manifestar das mais diversas formas, sendo classificada na Lei 
11.340/2006, Lei Maria da Penha, como física, psicológica, sexual, mora ou patrimonial.  

A violência de gênero é um fenômeno complexo, pois decorre de questões históricas ligadas ao 
patriarcado onde todos os membros da família sofrem conseqüências desta dinâmica, não tendo uma 
única vítima.  

Assim sendo Muszkat (2011) afirma que ao rotularmos o homem autor da violência, simplesmente 
como o agressor, dentro da família e da sociedade, não lhe é fornecida a possibilidade de reparação.  

A Lei 11.340/2006 conhecida como Lei Maria da Penha, nos artigos 35 e 45 dispõe sobre o 
comparecimento dos autores de violência a programas de recuperação e reeducação, reconhecendo 
que novos casos de violência, podem ser evitados com trabalho reflexivo e responsabilizaste dos 
homens.  

Ainda conforme a Lei é direito da  ofendida, do agressor e dos familiares o atendimento por 
equipe multidisciplinar e o desenvolvimento de trabalhos, orientação, encaminhamento, prevenção e 
outra medidas voltadas ao enfrentamento da situação de violência. 

Conforme Muszkat (2011) o homem como membro de uma família é parte ativa e operante de um 
sistema vivo de operações afetivas, assim ao simplesmente excluí-lo do núcleo familiar, impedimos 
que a família possa refletir sobre seu funcionamento de maneira mais global. 

Portanto, não é suficiente aos autores de violência doméstica e familiar contra a mulher as 
punições penais, como privativa de liberdade ou restritivas de direitos, pois estas apenas atuam como 
mecanismos repressivos mas não impedem a ocorrência de novas violações. Há necessidade de se 
investir no enfrentamento da violência e na proteção às mulheres vitimizadas, mas para que isso se 
concretize é imperioso o trabalho com os autores de violência, para a mudança real de seu 
comportamento. 

Assim o “Serviço de Reflexão, Reeducação e Responsabilização do Autor da Violência 
doméstica e familiar” constitui parte da rede de atendimento e de enfrentamento à violência contra as 
mulheres e atua de forma articulada com os demais serviços da rede (Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, Casa-Abrigo, Centro de Referência da Mulher, Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher, Defensorias/Núcleos Especializados da Mulher, Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social, serviços de saúde), no sentido de contribuir para a 
prevenção e o combate à violência contra as mulheres.  

 Este serviço consiste no atendimento de autores da violência, por equipe multidisciplinar, o 
serviço tem um caráter obrigatório e pedagógico e não um caráter assistencial ou de ‘tratamento’ 
(seja psicológico, social ou jurídico) do agressor. Os homens participantes do grupo são 
encaminhados por determinação judicial.  

Neste presente trabalho apresentaremos o Serviço de Reflexão, Reeducação e 
Responsabilização do Autor da Violência doméstica e familiar que esta sendo prestado pelo 
NEVICOM (Núcleo de estudos da violência doméstica e familiar contra a mulher) bem como que o 
mesmo já iniciou as primeiras reuniões. 
 
 

 
 Objetivo Geral:  
 

Prestar o “Serviço de Reflexão, Reeducação e Responsabilização” dos autores de violência 
doméstica e familiar contra a mulher no município de Ponta Grossa, em cumprimento às 
determinações proferidas pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar; conforme previsto na Lei 
11.340/2006 e na Lei de Execução Penal. 
 
 

 Objetivos Específicos: 

 

 Contribuir para a desconstrução do estereótipo de gênero e a construção de uma 
masculinidade, refletindo com os autores de violência doméstica e familiar, de que o 
comportamento transgressor se constitui em violação de direitos humanos. 
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 Realizar numa perspectiva humanista, atividades educativas e pedagógicas que levem os 
participantes do grupo a mudança do comportamento transgressor; 

 Promover a responsabilização dos participantes do grupo, bem como sua ressocialização 
articulando serviços de enfrentamento à violência contra a mulher no município de Ponta 
Grossa; 

 Encaminhar, quando necessário, os autores de violência aos serviços sócio-assistenciais do 
município; 

 Fornecer sistematicamente, informações sobre o acompanhamento dos autores de violência 
doméstica e familiar ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar; 

 Catalogar, organizar e sistematizar os dados coletados das atividades realizadas no grupo 
reflexivo, produzindo relatórios a serem encaminhado aos órgãos públicos para 
conhecimento, o enfrentamento e a formulação de políticas de atendimento às mulheres 
vitimizadas. 

 
 
 

Metodologia 
 

O Serviço terá a duração de 06 meses, sendo inicialmente desenvolvido por equipe 
multidisciplinar, composta inicialmente por 01 advogado, 01 psicólogo e 01 assistente social, 
consistindo em trabalho de reflexão, reeducação, responsabilização e ressocialização do autor da 
violência doméstica e familiar contra a mulher.  
  O grupo de autores de violência doméstica e familiar contra mulher é grupo constituído no 
máximo por 10 integrantes, encaminhados pelo Juizado de Violência Doméstica e o trabalho com o 
grupo se dá através de reuniões semanais de 02 horas, realizadas nas dependências do Núcleo de 
Prática Jurídica da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
  Os temas trabalhados com o grupo versarão sobre: Direitos Humanos; Masculinidade e 
socialização masculina; Violência de Gênero; Lei Maria da Penha; Paternidade; Sexualidade; 
DST/Aids; Trabalho; Família; Relações Interpessoais. 
   A avaliação será processual e realizada em três momentos: no início dos trabalhos, através 
de questionários aplicados individualmente aos autores participantes objetivando coletar dados e o 
histórico pessoal dos mesmos; durante o período de participação e no final, através de instrumento 
de auto-avaliação e avaliação pela equipe técnica.  

 Em caso de 03 faltas o autor de violência será desligado do grupo, sendo que nestes casos os 
órgãos competentes da Justiça serão imediatamente comunicados para tomada das providências 
criminais cabíveis. 

 
Não serão aceitos nos grupos homens com as seguintes características: 

 Reincidentes; 

 Autores de violência sexual; 

 Autores de tentativa de femicídio; 

 Autores de lesão corporal grave; 

 Dependentes de substâncias psicoativas; 

 Portadores de transtornos psiquiátricos; 

 Menores de 18 anos. 
 

 
        É importante ressaltar que os encontros não têm um modelo seqüencial, mas ocorrem por 
módulos e funcionarão como “grupos abertos”, ou seja, cada encontro tem um fim em si mesmo, 
devido à grande rotatividade de entrada e saída dos participantes. 
       Nos grupos, são utilizadas estratégias como dinâmicas de grupo, vídeos e rodas de conversa 
para tratar dos temas citados acima. 
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Resultados 

 
Os homens autores de violência doméstica participantes do grupo desde o começo 

demonstraram interesse na participação e no aprendizado, principalmente em entender como 
funciona a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha. 

A partir do segundo encontro esses homens já se sentiram a vontade para fazer vários 
questionamentos e principalmente contar suas histórias de vida e o motivo de estarem ali. Sendo que 
na maioria dos relatos surgiu a questão da violência aprendida, isto é, a maior parte dos participantes 
do grupo presenciou na infância o pai agredindo a mãe e em alguns casos sofrendo agressões e 
violações.   

Porém com os discursos ficou claro que todos ainda se consideravam como vítimas e não 
como autores de violência, ou seja, ainda não houve a responsabilização pelos atos, os quais eles 
consideram banais, demonstrando dessa forma que no entendimento deles agressão é só aquela que 
deixa marcas no corpo da mulher. Verificou-se também a força dos ideais pautados no gênero e a 
impressão de que as leis favorecem muito as mulheres e prejudicam os homens. 

Apesar disso as expectativas desses homens com curso foi positiva, eles esperam no 
mínimo entender o porquê de seu modo de agir. Portanto com o andamento do grupo pretende-se 
proporcionar reflexões a esse respeito proporcionar entendimento e responsabilização dos atos e 
comportamentos praticados.    

 
 

Conclusões 
 
Os resultados acima descritos foram feitos a partir da observação do Profissional de 

Psicologia, que vem ministrando os encontros para os homens participantes do projeto. 
Conforme os resultados pode-se constatar que o grupo já está progredindo no sentido do 

auto conhecimento onde muitos homens se identificam com a violência transgeracional. 
Estes resultados referem-se a segunda semana de observação, em decorrência do tempo 

de andamento do projeto alguns pontos ainda precisam ser trabalhados e interiorizados pelos 
homens como sua responsabilização pelo ato violento, a importância a Lei Maria da Penha, não 
apenas no sentido de punir e “prejudicar” o autor da violência, mas sim de proteção das mulheres, 
devido a desigualdade de gênero que se vive  nossa sociedade.  

Assim sendo, concluímos que Serviço de Reflexão, Reeducação e Responsabilização é de 
grande relevância na rede de atendimento a mulher vitima de violência doméstica e familiar, pois 
acredita-se que ao final do processo os participantes, autores da violência, saíram muito mais cientes 
de suas responsabilidades nos atos violentos, humanizados e com mudanças nos seus 
comportamentos transgressores. 
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