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Simpósio: 10 - DIREITOS HUMANOS, DESIGUALDADE SOCIAL E ACESSO À JUSTIÇA 
 
RESUMO: O acesso à justiça foi compreendido inicialmente como a possibilidade de que 
qualquer cidadão consiga incitar o Poder Judiciário a fim de ver solucionada sua demanda. 
Ressalte-se, porém, que a simples oportunização formal de acesso às instituições do sistema de 
justiça, mostra-se ineficiente para que as populações mais vulneráveis consigam efetivamente 
uma justiça justa. O descompasso entre o mito criado acerca do acesso à justiça de modo 
igualitário e o real alcance das legislações à população alijada das relações de poder inscritas 
no sistema das normas jurídicas fica mais evidente quando analisadas as legislações atinentes a 
direitos sociais mais recentes e que necessitam de atuação estatal devidamente perita para sua 
efetivação, tal qual a proteção de mulheres vítimas de violência. Compreendendo-se a violência 
contra a mulher, em especial aquela perpetrada em ambiente doméstico e familiar, como 
insculpida em assujeitações em que a masculinidade está vinculada à agressividade e posse dos 
corpos femininos socialmente amputados, a presente pesquisa objetivou investigar como a 
reeducação de agressores domésticos é medida capaz de dar mais eficácia às legislações que 
enfrentam o tema, alcançando-se, portanto, um acesso à justiça efetivo às mulheres 
jurisdicionadas, oportunizando o preparo do agressor à aplicação de uma justiça restaurativa, 
vez que os laços de parentalidade entre este e os filhos das mulheres vitimadas continuarão 
existindo, incluindo-se as vítimas de feminicídio e sem que se pretenda de forma alguma a 
minimização da responsabilização e ou a devida punição do agressor, mas entendendo-se que 
o fenômeno da violência doméstica ou familiar de gênero é complexo por envolver ligações de 
afetos significativas entre vítimas, agressores e suas famílias. . Desse modo, a presente pesquisa 
demonstra sua relevância social, oportunizando a discussão sobre uma medida potencialmente 
responsável pela redução dos índices de violência contra a mulher, assim como pela 
oportunização de construção de  contato não violento entre agressores, vítimas vivas  e filhos. 
Para tanto, o objeto do estudo foram os programas de Reeducação e Recuperação de Agressores 
em países da América Latina que possuem legislações de defesa dos direitos das mulheres, em 
especial México, Argentina, Peru, Brasil e países da América Central. Utilizaram-se enquanto 
procedimentos metodológicos tanto a pesquisa bibliográfica, quanto documental – a partir da 
análise das legislações desses países e de dados referentes a políticas públicas de reeducação de 



agressores domésticos, fazendo-se uso da análise de conteúdo como procedimento 
metodológico de avaliação dos documentos sob estudo. Adotou-se a hipótese de que tais 
programas são capazes de dar mais substrato ao direito fundamental de acesso à justiça das 
mulheres jurisdicionadas, Concluiu-se pela necessidade desses programas como forma de 
ressignificar conceitos introjetados pelos agressores, de modo a garantir a redução da violência, 
a diminuição da reincidência e a possibilidade real das mulheres e filhos terem garantido o 
direito a uma vida familiar e ou doméstica sem violência, consequentemente garantindo-se, em 
última instância, o direito à vida e à saúde das múltiplas vítimas dos tipos de violência em 
comento. 
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