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RESUMO
Neste estudo focalizase os conflitos conjugais quando os mesmos passam a ser vivenciados nos espa
ços públicos destinados à denúncia de violência contra mulher, a partir da promulgação da Lei No.
11340  Lei Maria da Penha, com o objetivo de aferir os impactos subjetivos e sociais produzidos nesses
individuos. Analisase a partir dos estudos de alguns autores contemporâneos como Sorj e Monteiro
(1985), Grossi (1995), Gregori (1987), Rifiotis (2006), Debert (2006), Spivak (2010), Agambe (1998)
sobre a penalização e a judicialização do autor de conflitos de conjugalidade. Para Debert (2006) a ju
dicialização é a principal forma de enfrentamento de conflitos interpessoais e de conjugalidade no am
biente doméstico. Assim, visualizase quantas mulheres morrem no Brasil e no mundo, em referência
a Índia, através dos estupros coletivos e violência doméstica.
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Introdução
Esta é uma parte do texto da pesquisa de doutorado em Sociologia pela Universidade

Federal do Ceará (UFC), cujo enfoque incide sobre conflitos nas relações amorosas, quando
os mesmos passam a ser vivenciados nos espaços públicos destinados à denúncia de violência
contra a mulher, a partir da promulgação da Lei Nº 11340  Lei Maria da Penha, com o obje
tivo de aferir os impactos subjetivos e sociais produzidos nesses indivíduos. Esse novo orde
namento jurídico reflete o quanto as relações interpessoais passaram a ser base de trabalho
para instituições públicas modernas6, alterando os mecanismos de controle exercido sobre
o privado, refinando as condutas e os usos da violência em decorrência de uma crescente
publicização do que antes era vivido como estritamente íntimo. Essas novas formas de re

1 Trabalho apresentado no GT 1  “Violências: femicídio e LGBTQfobias” do V Congresso Internacional em Estudos
Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.
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gulação institucional, que culpabilizam e criminalizam as práticas de violência conjugal, já
apresentam alcances e limites que estão a merecer o olhar atento das Ciências Sociais.

O objeto de estudo está na possibilidade de flagrar a mulher quando na tensão vivida
por meio de sua nova atuação, a partir do rompimento da violência com a sua posterior tra
jetória de refazimento. Nesse percurso, as mulheres tentam se fortalecer a partir da denúncia
dos maustratos – que parece também revelar que o rompimento de uma identidade frag
mentada, que se esconde nas dores, também se apresenta como capaz de tecer novas redes
de sociabilidades, através do processo de singularização do seu eu feminino. 

A lei aprovada fez com que essa mulher saísse do seu mundo privado e expusesse os
contextos situacionais relacionados à manutenção de violência. É assim que esta mulher
atravessa um percurso de mulher violada/ vitimizada para o enfrentamento a Violência do
méstica e de gênero. Saí do espaço da violência velada para o enfrentamento a violência vi
vida.

Esta saída muda sua subjetividade atuar na produção um novo de sujeito histórico – “a
mesma mulher mais empoderada”. A situação de violência não separa suas duas histórias,
mas elabora e consegue reavaliar a situação extremada, vivenciando e refletindo como ul
trapassar esta realidade cotidiana. A ida a delegacia para alguns é um ultraje, e movimenta
a ira para outros;

Quando eu sair daqui ela vai ver, o diabo já está cantando na minha cabeça (homem, inter
locutor  na Delegacia da Mulher – após prisão em flagrante – 11.03.2013)

Doido do homem que confia no bicho que sangra por sete dias e não morrer ( Piada feita
por um interlocutor no grupo do Nuah 16.05.2013)

Na cabeça de alguns homens as mulheres são vistas como extensão de seus patrimô
nios, corpos ou sexos, mas ou ler Spivak (2006), Das (1997), Foucault (1999) Versiani (2005),
Agambe (2004) mostrando uma identidade deteriorada como Goffman (2004) coloca, ou se
trouxer Spivak (2006) um sujeito feminino que não pode ser ouvido ou lido, pergunto como
a identidade feminina tornase sujeitos subalternos, que nos pertence seja nossos corpos,
nossas mentes, ou em nossos sexos. Conforme Agambe (2004), em “Estado de Exceção”, o
autor elabora existir pessoas que suas mortes não serão importantes para o Estado denomi
nando de vidas nuas.  

As mulheres e homens de hoje tentam cultural e socialmente construir alguma coisa
para além das possibilidades de algo fundante no gênero, e não no sexo. “Sexo é construído
como algo inabalável”. Essa noção interfere na vida e dimensão de macho e fêmea. 

Ao ler Orlando de Virginia Woolf, percebese algo para além do constituído, ao apre
sentar tantas epifanias em cada parágrafo, visualizamos uma realidade que para a autora em
sua época e em seu tempo seria avassalador. O livro demarca a transição do século XIX para
o século XX, o processo civilizatório constituíase dentro dos termos, normas, padrões a
serem seguidos. 

Como Foucault ressalta em “Nós Vitorianos”, dizse que início do século XVII ainda vi
gorava uma certa fraqueza. As práticas não procuravam o segredo; as palavras eram ditas
sem reticências excessivas, e, as coisas sem demasiado disfarce, tinhase com o ilícito uma
tolerante familiaridade.  Entretanto, Woolf (1928) fugiu destes arquétipos, das vivências, que
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seriam tidos como valores de outros tempos e dimensões. A narração se passa em cerca de
350 anos, envolvendo processos, histórias, vivências que enfatizam um ser e as transforma
ções de sua época e do tempo. Tempo esse, que pode ser hoje, ontem ou amanhã. 

Toda ela se obscureceu e harmonizou, como quando se acrescentava a pincelada necessária
para dar relevo e solidez a uma superfície, e o que raso se torna profundo e o próximo distante;
e tudo isso é contido como a água pelas paredes de um poço. De modo que agora obscurecida
e quieta, e convertida com o acréscimo desse Orlando, nisso que, com ou sem razão, se chama
um só eu, um eu real. E ficou silenciosa. Pois é provável que, quando as pessoas falam alto, os
eus (dos quais pode haver mais de dois mil) tenham consciência de sua divisão e se esforcem
por se pôr em comunicação, se estabelece, ficam silenciosos. (Woolf, 1978, 176 e 177) 

Falase não somente, da construção do enredo, mas da necessidade de se ausentar do
tempo cronológico para falar das transformações de um tempo vindouro, de transformações
pessoais, das transformações dos sujeitos e das subjetividades. Ao iniciar o livro percebese a
necessidade de trabalhar com esta construção de gênero para além do sexo, que reconhecem
homens e mulheres como algo plástico e maleável, mesmo com tantas diferenças e desigual
dades, enquanto seres femininos, masculinos, hetero, homoafetivos, trans, mas de construção
(...),  logo denomina ‘Orlando como Homem – ele – porque não havia dúvida a respeito de seu
sexo, embora a moda do tempo concorresse por  disfarçálo’ – mas seus posicionamentos mos
travam um ser constituído como macho, pensamentos, ações e reações. Outro tanto jurava
Orlando fazer coisas de meninos. Como, porém contava só dezesseis anos, e era muito criança
para cavalgar com eles pela África, ou pela França, fugia de sua mãe e dos pavões do jardim,
e ia para o sótão atacar e atravessar e esfatiar o ar com sua espada (...)( idem, 07).  

Marcase aqui como a escritora idealizou sua autobiografia, estabelecendo a necessi
dade de vivenciar o lado masculino e usufruir desta posição tanto ficcional, quanto interpre
tativa. A dimensão da postura do outro, a vivência de ser o macho mesmo que idealizado,
concedendo a experiência de ser o que está distante de si, ser o outro. Vejo como é difícil
pensar na postura do outro, mas na realidade dos homens acionados pela Lei, é nesse ponto
que se perfaz um novo dialogo. 

É neste posicionamento que se busca mediar Woolf com o objeto de estudo, articulando
as posições de cada um dos interlocutores, sendo estes mulheres ou homens.

Em certos casos o pedido7 da Lei 11340/2006, em nossa realidade, será tido como uma
afronta ao denunciado, aumentando violentamente a raiva do agressor. No caso empírico
apresentado tivemos a queixa e prisão do agressor e após sua saída por meio de pagamento
de finança8, a agredida foi ferida por mais de 33 vezes, ficando entre a vida e a morte. 

Ao chegar na casa de Zâmia, percebi que todos estavam fora de si, fomos entrevistala em
seu dormitório.  Como os cortes, havia sido em grandes extensões do corpo, a cicatrização
tinha que ser aberta, ao visualizar que cabeça, testa, bochechas, braços, pernas, dedos,
estão todos cortados a faca e o mais impressionante o nariz está minuciosamente costurado
plasticamente (diário de campo – 28 .03.2012)  

7 Aqui colocamos pedido por ser uma categoria nativa entre os usuários da Lei, e seus operadores.
8 A lei Maria da Penha não legitima o pagamento de finança, somente através da retirada da queixa ou desistência

da mulher agredida. Trabalharemos com este dado no capitulo III.
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Em Os Alemães, a análise sobre o genocídio nazista, encontramos o olhar crítico entre
as mortes dos judeus e a validade da teoria de Elias (1990[1897]) dos processos civilizadores.
A consciência das pessoas marca o século XX, como sendo um problema permanente, o ge
nocídio estruturase em vários pontos importantes da história: Stalin; depois Uganda, Cam
boja, Ruanda, Bósnia. Alguns sociólogos intervêm denominando a categoria como genocídio
moderno, outros chamariam de limpeza étnica. Podemos demonstrar em números tais taxas,
os conflitos da Síria entram de forma negativa a demarca estas estatísticas, ao falarmos sobre
as mortes de mulheres, no Brasil e na América Latina.

Cada ação foi perpetrada aos delegados da região norte, sendo aferida a proibição de
estipular fiança ao homem preso por Violência Doméstica. Mas, estas considerações não
efetivam ações de proteção à mulher.

Para Spivak (2010) no encontro entre o patriarcalismo e o imperialismo, a constituição
de um sujeito e a formação do objeto, a figura da mulher desaparece.... não em um vazio
imaculado, mas em um violento arremesso que é a figuração deslocada da mulher do terceiro
mundo, encurralada entre a tradição e a modernidade. 

Para Butler (2009) em Las Vidas lloradas, podemos perceber um aval na morte e na vida
de pessoas, principalmente, após o incidente de 11 de setembro. Mas o autor condiciona o
viver de certos segmentos sociais menos especiais que outros, ao falar os doentes de HIV e de
mortes em guerra. Assim, podemos analisar até que ponto a morte e a vida de mulheres são
importantes para nós, uma sociedade democrática que respeitam seus direitos como sujeitos,

Tal vez dicha responsabilidad sólo pueda empezar a realizarse mediante una reflexión crítica
sobre esas normas excluyentes por las que están constituidos determinados campos de re
conocibilidad,unos campos que son implícitamente invocados cuando,por reflejo cultural,
guardamos luto por unas vidas reaccionamos con frialdad ante la pérdida de otras.Antes de
sugerir una manera de pensar acerca de La responsabilidad global durante estos tiempos
de guerra, quiero distanciarme de algunas maneras equivocadas de abordar el problema.
Quienes, por ejemplo, hacen la guerra en nombre del bien común, quienes matan en nom
bre de la democracia o la seguridad, quienes hacen incursiones en otros países soberanos
en nombre de la soberanía, todos ellos creen estar «actuando globalmente» e incluso eje
cutando cierta «responsabilidad global». No hace mucho,en Estados Unidos hemos oído
hablar de la necesidad de «llevar la democracia» a países donde ésta brilla, aparentemente,
por su ausencia. (Butler, 2009,56) 9

A autora argumenta sobre que a morte pode e devem ser chorada, em estado de guerra,
terrorismo, ataques; a morte é advinda de uma especulação, que acontecimentos marcam
o morrer, o self, ou melhor, a identidade da pessoa, do grupo, poderá ser ponto engendrado

9 Talvez essa responsabilidade só pode começar a ser realizado através de uma reflexão crítica sobre essas regras
de exclusão que são feitos certos campos de recognizability, alguns campos que são implicitamente invocado
quando, para a cultura reflexo, guardar luto por algumas vidas reagir friamente à perda de outras. Antes para
sugerir uma maneira de pensar sobre a responsabilidade global durante este tempo de guerra, eu quero me dis
tanciar de algumas maneiras erradas de abordar o problema. Quem, por exemplo, fazer a guerra em nome do
bem comum, aqueles que matam em nome da democracia ou de segurança, que fazem incursões em outros so
beranos em nome da soberania, todos eles pensam que estão “agindo globalmente” e até mesmo a execução de
alguns “responsabilidade global”. Não muito tempo atrás, nos Estados Unidos temos ouvido falar da necessidade
de “levar a democracia” para países onde ele brilha aparentmente ausente. (Butler, 2009,56)
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no matar e no morrer. Algumas vidas, ou mortes, podem ser choradas socialmente, ou não,
dependerá da aprovação no social.

Será que a lei Maria da Penha pode ser vista como algo além de nosso tempo e ações?
No sentido que expressar a intolerância e tolerância a esses fatos denominados de Violência
contra a Mulher, demarcando alguns casos paradigmáticos na história do mundo. 

Caso Jyoti Singh
O documentário relembra o estupro coletivo da estudante de medicina Jyoti Singh, em

2012, e a revolta popular que se seguiu. Como vemos, Das (2011) referese como um evento
crítico.  Na Índia10, o fato tornouse uma comoção de muitos relatavam: “O silêncio foi rom
pido”.  Ainda criança queria ser médica e pediu ao pai se estivesse juntando dinheiro para o
seu casamento, pagasse seus estudos de medicina. Eles vendo a vontade de Jyoti, venderam
suas terras e pagaram seus estudos, os irmãos de seu pai não gostaram nada da venda, mas
mesmo assim fizeram. Jyoti dizia que o maior problema da Índia é a mentalidade, as distin
ções entre menino e menina, são impostas desde o nascimento (...) se ouvimos essas coisas
de ambos os sexos, geralmente essa visão é gerada dentro de nossa sociedade. 

Com o decorrer do documentário a entrevista com o motorista do ônibus no dia da vio
lência, em seu relato coloca: “É impossível bater palmas com só uma mão, precisamos para
fazer isso”, alegando que não participou do estupro, pois estava dirigindo. E continua, a se
defender: uma mulher decente, não andaria por aí à noite. “A mulher é muito mais responsável
pelo estupro, do que um homem, O homem e mulher não são iguais, a mulher deve fazer o
serviço de casa, e não fazer por aí de bares e boates à noite, fazendo coisas erradas e usando
coisas erradas...” O advogado de defesa contribui com algumas com alguns relatos: “a mulher
é uma flor, ela se apresenta de forma agradável e sutil e o homem é como um espinho, bruto
e, se ela ficar na sarjeta ela desmorona, ela sempre precisa de proteção, se estiver num templo
será adorada”. “Em nossa sociedade, não é permitido, a mulher sair com um desconhecido,
não permitimos que as garotas saiam de casa ás 18:30 ou 19:30 ou às 20:30”, eles esqueceram
da cultura indiana e se entregaram à imaginação dos filmes, nos quais é possível fazer qual
quer coisa”  A exposição dos acusados relata “que não seria o primeiro estupro do grupo, que
ao beber sempre fazia destas coisas”. O segundo advogado de defesa colocou: “Se for neces
sário sair, saíam acompanhadas de um parente com um tio, pai, mãe, avô e avó, e assim por
diante, ela não pode sair a noite com o namorado”. E sua própria mãe indaga: “Não importa
o crime, ela foi culpada, não deveria sair a noite, não pode andar por aí à noite. E nem usar
roupas e tal (...)”. “Mas são os homens que devem ser acusados e responder por que eles fize
ram isso, eles não podem fazer isso”. Ainda sua mãe, continua: “Não sabíamos que éramos
tão apegados a ela. Não sabemos como retornar a vida e nem por onde recomeçar”.    

Jyoti estudava, mas mesmo, assim, trabalhava meio período e no turno da noite das
20h as 4 horas da manhã nos “calls center” fazendo cobrança para empresas americanas.
Ao ser demandada sobre como conseguia ela dizia: “eu preciso, então eu consigo”. Ela tinha
um sonho de ajudar as pessoas pobres iguais a ela, dizia “uma garota é capaz de muitas coi

10 Na Índia das meninas que nascerem, em cada 10.000 abortos 9.999 são de meninas.
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sas”. Realmente, a consideração de poder fazer qualquer coisa, ela tinha razão em puder
fazer uma grande coisa, ou seja, uma revolução...  

Das (2011) evidencia que a violência não é qualquer tipo de violência, mas aquela que
provoca um ponto de desvio tanto na vida daqueles que sofreram diretamente, quanto da
queles que imaginária e historicamente foram trabalhados por ela. 

A colocação das falas dos envolvidos no caso faz pensarmos vários pontos de vista sobre
a nossa sociedade, vivemos em um país democrático como eles também, e que as pessoas
possam ir e vir de qualquer local, nossos direitos são assegurados por nossa constituição
como as deles também. Então porque tivemos uma alta nos homicídios e por que a violência
domestica não para? São perguntas “sui generis”, tanto é que o tema da redação do Enem,
de 2015, foi “A persistência da Violência contra à mulher na sociedade Brasileira”. Percebe
mos alguns avanços civilizatórios em relação a outras culturas, mas ao observarmos comen
tários e a formação de um país machista, ficamos nos perguntando onde está o erro, será
que em nossa formação de gênero, na perspectiva educativa, está de acordo com os padrões
que almejamos? Assim, percebemos como as contribuições Veena Das são importantes. 

A autora analisa a violência como um critical events ao invés de considerar a violência
como um elemento social cujas causas são distantes e indefinidas, interagindo na autoridade
do sujeito e da sua patologia. Das persegue os efeitos que certos acontecimentos críticos
agenciam nos discursos e nos corpos daqueles que são, habitualmente, construídos, social
mente. Neste caso, podemos afirmar como os principais e os primeiros a receberem a vio
lência do Estado e da família seriam as mulheres e as crianças. 

Trabalhando, principalmente com mulheres, mesmo aquelas que não sofreram na sua
própria pele a violência de uma experiência social disruptiva, mas que ainda assim mantêm
a lembrança, leva a tentar contornar a significação de suas vidas e de seus corpos no coti
diano, é uma expressão complexa.

Para entender o sentido proposto por Das (1997, 1998), ela nos remete a Wittgenstein
e às contribuições do filósofo americano Stanley Cavell (1999). Este trabalho traz a experiên
cia das mulheres submetidas aos eventos críticos, com a instituição de novas possibilidades
subjetivadas em meio a fragmentado social e familiar provocada por estas circunstâncias, é
preciso recuperar, mesmo que brevemente, aquilo que ela sugere garantir sua existência
subjetiva e social.

A violência por muitas vezes é incompreendida por suas razões, ficando externo ao pro
cesso de civilização. Esta violência que não pode ser reconhecida como “humana”, que coloca
em jogo o próprio status de civilizado daquele que a perpetra, fica sem palavras.  O que acon
tece com esta violência, com a memória desta violência? Como esta violência pode ser re
cuperada e como ela atua sobre os sujeitos, construindo espaço de identificação ou não com
a própria violência.

Para Das, o sentido das ações está no cotidiano, um conhecimento que está presente
nos meios e que não seriam apenas através da linguagem. São apresentados por imagens e
recursos estéticos que se erguem pela língua e também com o próprio corpo. O cotidiano
exerce papel principal expressão e recuperação dos sentidos dados, feito de indivíduos, afetos
e conflito. A violência e a exclusão só não podem ser entendidas se não tiverem atreladas as
ações que são expressas como sofrimento social e reações posicionadas não só como práticas
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individuais, impregnadas no dia a dia. Como escolhas feitas, despreocupadas e sem intenção.
Tudo que escolhemos tem outras possibilidades.

Mas essa aposta no cotidiano não pretende indicar que há alguém que resiste no cotidiano,
pois não há, necessariamente, este agente da resistência: ao menos não se deve falar de uma
resistência calculada; mas de uma existência possível. Isso não significa que não existam sujeitos
que interfiram na realidade, e que se trate de uma pura submissão aos jogos de linguagem.

Para isso o discurso será entendido como a estratégia priorizada a ter a intenção, pro
blematizar e analisar, de dentro, (na medida em que define e esclarece um espaço social,
constituído por sujeitos que desempenham seus papéis) a partir de uma perspectiva sócioan
tropológica, a “lógica das práticas” institucionais que envolvem o controle e a responsabili
zação da atividade policial. Dessa maneira, a ênfase direcionada recai a entender que: 

(...) os discursos [o dito, a fala] são feitos de signos [que remetem a conteúdos e represen
tações]; mas o que fazem é mais que utilizar esses para designar coisas. É esse mais que os
tornam irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso aparecer e que é
preciso descrever (Foucault: 1986, p. 56). 

Então que relatos podem relacionar o que vivemos, hoje no Brasil, a Lei de certa forma,
foi um grande avanço. As mulheres podem recorrer a Lei Maria da Penha, mas será que esses
homens se (re)aprenderam a ser homens e nós, mulheres, temos outra expectativa de vida,
senão casar e ficarmos em casa, servido ao nosso marido? Nossos corpos são docilizados a
serem o que querem deles, mas as coisas estão se modificando. Essa mulher já denúncia e
esse homem já exprime que não podemos mais viver no fundamentalismo arcaico e religioso,
as histórias são contadas de outra forma. Podemos demonstrar em números tais taxas. Ao
falarmos sobre as mortes de mulheres, no Brasil e na América Latina. 

O feminicídio/femicídio é um conceito em construção, que se encontra em desenvolvi
mento e, como afirma Gómez (ano), com base em Sandoval, “el asesinato de mujeres debe ser
problematizado en el marco de las grandes estructuras del patriarcado y la misoginia” (p. 22).

Vários países tentam trabalhar com a tipificação penalmente de feminicídio/femicídio
significa definilo como crime autônomo, diferente do homicídio, com suas próprias penali
dades. Para Mota (2012) o desafio é justamente definir que tipo de assassinato de mulheres
pode ser nomeado de feminicídio/femicídio. No entendimento de Diana Russell e Jill Radford
(1992) analisam esse crime é um homicídio decorrente do fato de ser mulher, “em um con
texto social e cultural que as coloca em posições, papéis, ou funções subordinadas, contexto
que, portanto, favorece e as expõe a múltiplas formas de violência” como explica Vásquez
(2008, p. 203). Para Mota (2008) o feminicídio ocorre devido:

(...) as engrenagens que estruturam na cultura a subordinação feminina e a violência contra
as mulheres parecem dispor raízes mais profundas do que imaginávamos. É na formação
da subjetividade dos sujeitos sociais que se pode compreender a sujeição e a dominação
como elementos de constituição desses sujeitos. A persistência e a continuação de homens
dominadores e violentos devem ser buscadas não apenas na história individual de cada su
jeito, mas, sobretudo, no estado, na sociedade, cujos discursos e práticas interpelam o mas
culino como dominação e controle e o feminino como sujeição e dependência. Que fatores,
valores alimentam esse tipo de interpelação de ser homem macho e controlador e ser mu
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lher subordinada e dependente? Começar ações de prevenção, com disciplinas escolares
sobre direitos humanos e relações de gênero, desde o maternal até o nível superior pode
ser uma ação positiva de política pública, para firmar valores de reconhecimento, diversi
dade, direitos humanos e cidadania, pode ser o nosso próximo passo. Não é fazer uma aula,
uma palestra ou oficina, mas criar um conteúdo de aprendizado para uma nova forma de
ser homem e de ser mulher com base numa vivência de cidadania plena.

Estas questões refletem que as sociedades modernas, racionais que produzem ações
civilizadas tendem a perder a realização permanente de um estado final de civilização.

A armadura de conduta civilizada seria rapidamente desfeita se, através de uma mudança
na sociedade, o grau de insegurança que existiu outrora nos acometesse de novo, e o perigo
se tornasse tão incalculável quanto foi antes. Medos correspondentes não tardariam em
derrubar os limites que hoje lhes são impostos (Elias, 1993, 253)

Não estamos vivendo um momento de guerra aberta, como Elias coloca um violento
surto descivilizador na época de Hitler, mas orienta a percepção a formação em longo prazo
do estado como formador de um espaço hiante para presenciamos mortes cada vez mais
estarrecedoras, indago se o problema da violência domestica de certa forma não caracteriza
um genocídio, ou melhor, feminicídio, aberto para que todos possam ver. 
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