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RESUMO
Neste estudo focalizase o viver e o morrer entre mulheres na sociedade brasileira, mas especificamente
na cidade Fortaleza/ Ceará / Brasil, cujos conflitos conjugais e violência de gênero passam a ser viven
ciados nos espaços públicos destinados à denúncia de violência contra mulher, a partir da promulgação
da Lei No. 11340  Lei Maria da Penha. As analises são fundamentadas por alguns autores contempo
râneos 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 e
os femicídios. Para Debert (2006) a judicialização é a principal forma de enfrentamento de conflitos in
terpessoais e de conjugalidade no ambiente doméstico. Assim, visualizamos as dificuldades e os avan
ços da lei, permitindo verificar como mulheres, movimentos, polícia e o jurídico estão dispostos a
mudar.
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A lei e o monopólio do Estado e as vidas nuas 

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)

Este trabalho é parte da analise de uma pesquisa de doutorado em Sociologia pela Uni
versidade Federal do Ceará/Brasil (UFC), cujo enfoque incide sobre os conflitos nas relações
amorosas, quando os mesmos passam a ser vivenciados nos espaços públicos destinados à de
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núncia de violência contra a 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 indivíduos.

Esse novo ordenamento jurídico reflete o quanto as relações interpessoais passaram a
ser base de trabalho para instituições públicas modernas6, alterando os mecanismos de con
trole 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 regulação 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 contribuiu para que essa mulher saísse do seu mundo privado e expu
sesse os contextos situacionais relacionados à manutenção de violência. É assim que esta
mulher atravessa um percurso de mulher violada/ vitimizada para o enfrentamento a Vio
lência doméstica e de gênero. Saí do espaço da violência velada para o enfrentamento da
violência vivida.

Esta saída muda sua subjetividade atuar na produção um novo 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 ultra
passar esta realidade cotidiana. A ida a delegacia para alguns é um ultraje e movimenta a ira
para outros. A opressão às mulheres na sociedade brasileira estendese a vários movimentos,
expressões, através de seus corpos e/ou sexos, que se movem em várias resistências.

Fundamentados na leitura de autores como: Das (1997), Foucault (1999) Versiani (2005),
Agamben (2004) e, de modo especial, Spivak (2006) ao afirmar que um sujeito feminino não
pode ser ouvido ou lido, por não puder falar, não por ser “mudo”, mas por não ser ouvido so
cialmente. Assim, questionamos como está identidade feminina tornase sujeito subalterno
e, de certa forma, como ultrapassa esta realidade para uma subjetividade mais resistente?

Conforme Agamben (2004), em Estado de Exceção o autor reconhece existir um para
digma demonstrando que pessoas após suas mortes, estas não seriam importantes para o
Estado, sendo estas denominadas de vidas nuas.  Há então uma contradição nessas vidas,
ou seja, somos ou não importantes para a nossa sociedade?

Agamben (2004), recorre a categoria “homo sacer”, para designar aquele que possui
uma vida nua. O autor constrói parâmetros entre o morrer, ou melhor, a morte para alguns
seria uma contingência e para outros uma fatalidade. É, de certa forma, possível matar como
diz Agamben (2004), há uma distinção nessa “vida”, enfim, nesse ambiente em que “vive” o
homo sacer. O público e privado, a direita, a esquerda, nada disso tem sentido. Uma espécie
de psicopatia social. A percepção da ausência das Instituições. É o nada, o vazio que acaba

6 Delegacia de Defesa da Mulher, Juizado Especial da Mulher em Situação de Violência, Centros de Referência de
Atendimento da Mulher em Situação de Violência e Casas Abrigos. 

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS



529

produzindo o caos. Há uma “máquina biopolítica” (Agamben, 2004) que produz esse “novo”
homo sacer. “Ela produz suco. Suco humano”. Suco daqueles que podem morrer. 

Vejamos o relato de uma das mulheres interlocutoras:

Eu acho que isso aí se realmente existe essa lei fica só no papel. Fica só no papel porque eu
já vi, por exemplo, o meu ex,  pai dos meus filhos, eu já fiz vários BOs contra ele aqui [Dele
gacia da Mulher], ele já foi chamado, outra vez ele me seguiu até aqui, foi detido e sempre
indo pra casa. É tanto que ele usa essa frase, ele diz que os papéis de uma delegacia ou um
mandado judicial ele faz de papel higiênico, tá entendendo?  Aí você se tira o peso da pala
vra, não tem. Eu não acredito, eu sei que existe a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha,
mas eu não acredito na serevidade dessa, dessa lei, que ela seja assim realmente severa.
Eu não acredito.”(mulher etnografada, delegacia da mulher – Fortaleza)

Como nos mostram os estudos feitos pelo autor considera haver o arquétipo do mo
derno através do estado de exceção, denominado iustitium7. Implicava, pois, uma suspensão
não apenas da administração da justiça, mas do direito enquanto tal. Visto que permite ob
servar o estado de exceção em sua forma paradigmática, serve como um modelo a uma si
tuação de exceção, a partir do momento em que são suspensas as obrigações impostas pela
Lei à ação dos magistrados. O iustitium suspende o direito e, a partir disso, todas as prescri
ções jurídicas são postas de lado. (Agamben, 2004, 70)

No relato do Promotor de Justiça (CE/ BRASIL) os policiais, em caso de chamado de Lei Maria
da Penha, fazem vista grossa e só leva se o cara botar boneco, ou seja, se tiver algo além da
infração – sempre conversam , aconselham, fazem com que o homem possa cair em si. Mas
se houver algum desacato, ou lesão eles terão que levar. (Diário de campo, maio 2013)

No entanto podemos prever que as estatísticas de morte de mulheres é sempre acima
do esperado. O que acontece para estas mortes ocorrerem? Na ótica da Delegada da Mulher,
ao ser indagada sobre as mortes, assim se pronunciou:

Eu estou aqui há 9 anos, mesmo antes da vigência da lei  Maria da Penha, o que eu estou
vendo é que efetivamente nos tivemos 42% no aumento de denúncias, da vigência da lei
até aqui, só que efetivamente nos estamos percebendo em razão ao número de denúncias,
mas em contra partida nós estamos sentindo um arrefecimento da violência. Eu digo da lei
hoje ser forte, de a lei ser realmente respeitada, as medidas protetivas ter um grande puder
intimidatório, as vítimas não estão dando continuidade ao que se denuncia isso também
prejudica, porque ela vem ela faz o registro da ocorrência quando ela faz, quando ela não é
de natureza pública e incondicionada, ou seja, lesão corporal, ela retroage. O que eu vejo
em algumas situações é que elas tomam a lei, a vinda na delegacia mas para dar um susto
no agressor e não fazer o procedimento policial e o que a gente nota, e se não acontece de
forma efetiva o procedimento policial essa violência é gradativa, é o tipo da coisa ela colocou
o caso mas não deu seguimento ao inquérito eles ficam mais violentos. (Delegada, entre
vistada, 16.05.2013)

7 O termo iustitium significa literalmente “interrupção, suspensão do direito”, quase um intervalo e uma espécie
de cessação do direito.(Agambe, 2004, 68)
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Foucault (1987) delimita conceitos e uma análise sobre o poder, ao identificar a exis
tência de uma “microfísica” dos poderes que se expressa fora do Estado. Para o autor, des
crever o poder um fenômeno como dependente do aparelho estatal é compreendêlo
simplesmente como repressor. O que isso significa? Foucault se preocupa em dizer que as
relações de poder se dão para além dos limites do Estado, porque não há um ponto localizado
de onde procede ao poder.

(...) o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja concebido como
uma propriedade, mas como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atri
buídos a uma ‘apropriação’, mas disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funciona
mentos; que se desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas, sempre em
atividade, que um privilégio que se pudesse deter; que  lhe seja dado como modelo antes
a batalha perpétua que o contrato que faz uma cessão ou uma conquista que se apodera
de um domínio. Temos, em suma, que admitir que esse poder se exerce mais do que se pos
sui , que não é ‘privilegio’ adquirido ou conservado da classe dominantes, mas o efeito ma
nifestado e às vezes reconduzido pela posição dos que são dominados (Foucault, 1987, p.26). 

Nas análises de Foucault sobre as relações de poder, o seu exercício se dá em rede e de
modo difuso pelo corpo social, envolvendo uma multiplicidade de correlações de força tensas
e que se chocam. Dentro dessa natureza relacional, o poder se exerce sobre sujeitos livres,
ou seja, as relações de poder não se dão em espaços sociais onde não há liberdade. Desse
modo, abrese para condições de possibilidades de resistência (contra  poder), um dos ele
mentos constitutivos do poder. Sem a garantia de resistência, não há relação de poder, e
sim, relação de dominação8. 

De fato, aquilo que define uma relação de poder é um modo de ação que não age direta
mente e imediatamente sobre os outros [efeitos sutis], mas age sobre sua própria ação.
Uma ação sobre a ação, sobre ações eventuais, ou atuais, futuras e presentes. Uma relação
de violência age sobre o corpo, sobre as coisas; ela força, ela submete, ela quebra, ela des
trói; ela fecha todas as possibilidades; não tem, portanto, junto de si, outro pólo senão
aquele da passividade; e, se encontra uma resistência, a única escolha é tentar reduzíla.
Uma relação de poder, ao contrário, se articula sobre dois elementos que lhe são indispen
sáveis por ser exatamente uma relação de poder: que o ‘outro’ (aquele sobre o qual ela se
exerce) seja inteiramente reconhecido e mantido até o fim como o sujeito da ação; e que
se abra, diante da relação de poder todo um campo de respostas, reações, efeitos, invenções
possíveis (Foucault, 1995, p. 243). 

Entendese nessa perspectiva que a violência passa a ser um instrumento utilizado nas
relações de poder, pois o poder não é entendido como violência ou consentimento e, na me
dida em que o autor observa o modo de estruturação das práticas que colocam em funciona
mento o exercício do poder, há deslocamentos importantes na dinâmica das relações de poder
e para análise destas, na proposição de Foucault (1990, p. 241), dispõese de dois modelos: 

O que o Direito nos propõe (poder como lei, proibição, instituição) e o modelo guerreiro ou
estratégico em termos de relações de forças. O primeiro foi muito utilizado e mostrou, acho

8 Foucault exemplifica trazendo o caso da escravidão, em que o homem está acorrentado e não tem condições de
resistência. Sobre o assunto ver Foucault (1995).
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eu, ser inadequado: sabemos que o Direito não descreve o poder. O outro sei bem que tam
bém é muito usado. Mas fica nas palavras. Utilizamse noções préfabricadas ou metáforas
(‘guerra de todos contra todos’, ‘luta pela vida’) ou ainda esquemas formais (as estratégias
estão em moda entre alguns sociólogos e economistas americanos). Penso que seria neces
sário aprimorar esta análise das relações de força. 

O que Foucault enfatiza é uma análise sobre os efeitos do poder em termos produtivos
a partir dos seus domínios e rituais de verdade.  A partir das instituições disciplinares da so
ciedade moderna, o autor vai discutir que as “tecnologias do poder” que se desenvolveram
no mundo ocidental, têm como objetivo e alvo o corpo. Este passa a se inserir um campo
político, cujas práticas e relações de poder tem alcance imediato a partir de ações orientadas
por “novos mecanismos de poder” (1987, p. 132) sobre o corpo, uma manipulação dos gestos
e interdições de comportamentos.  

Enfim, nasce uma “arte do corpo humano” a partir de uma “mecânica do poder” que
ao mesmo tempo, desarticula, o recompõe em termos políticos e econômicos e produz, res
pectivamente, corpos dóceis e úteis. O que o autor denominou de poder disciplinar9. Esta
noção não será ignorada pelo autor, quando traz a noção de biopoder, pelo contrário, incor
pora e articula novas funções com outra “tecnologia” que passa a ter como alvo o corpoes
pécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo (Foucault, 1988, p. 131), possível
pela entrada de alguns fenômenos próprios à vida da espécie humana na ordem, no saber e
do poder no campo das técnicas políticas. As populações passam a serem alvos privilegiados
de atuação do poder a partir da segunda metade do século XVIII e não mais os corpos indi
viduais10. 

As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois pólos em torno
dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. A instalação – durante a
época clássica, desta grande tecnologia de duas faces – anatômica e biológica, individuali
zante e especificamente, voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos
da vida – caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir
sobre a vida, de cima a baixo (ibidem, p. 131). 

O biopoder é, sobretudo, uma forma de governar a vida que passa a ser objeto político,
onde a intenção não é mais fazer morrer e deixar viver, mas fazer viver e deixar morrer. Isso
a partir de estratégias/técnicas (ações biopolíticas) para combater as “ameaças” (ou a doença
como fenômeno da população, por exemplo) e preservar, e controlar a população pelo Es
tado. Evidenciase ai políticas e práticas que produzem a morte, mesmo que estejam rela
cionadas às formas de controle da vida.
É uma nova forma de olhar e atuar não somente sobre os indivíduos, mas, também, e, prin

9 Foi discutindo a prisão que Foucault mostrou o surgimento das “técnicas de poder”, tendo como alvo o corpo
dos indivíduos. O individuo passa a ser produto da disciplina Essa “anatomiapolitica” passou a definir como se
obter o domínio sobre o corpo dos indivíduos para que operem como se deseja. 

10 A vida como objeto político, para o autor, muito mais que o direito, se tornou objeto das disputas políticas, esse
é o pano de fundo de Foucault (1988) para compreender a importância do sexo como alvo das lutas políticas, ar
ticulados em dois eixos: o sexo faz parte da disciplina do corpo e pertence à regulação das populações pelos
efeitos que induz, ou seja, matriz das disciplinas e do principio das regulações, acessível ao mesmo tempo à vida
do corpo e à vida da espécie. 
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cipalmente, sobre a vida. Uma consequência assinalada por Foucault (1988, p. 135) sobre o
desenvolvimento do biopoder é a importância assumida pela atuação da norma, pois já que
a lei sempre se refere ao gládio não pode deixar de ser armada e sua arma passa a ser, por
excelência, a morte. Para tanto, o exercício do (bio) poder que tem uma tarefa de se encar
regar da vida, exige a necessidade de mecanismos continuados, reguladores e correcionais.
O autor mostra que é preciso fazer com que a lei funcione cada vez mais como norma, mas
ressalta que elas não foram feitas para impedir uma prática ou comportamento, mas para
diferenciar os modos de contornar a própria lei.  

Agamben (2004, p. 13) complementa e aprofunda essas análises formuladas por Fou
cault, sobre o biopoder (poder que incide sobre a vida) e a biopolitica (estratégia/técnica
utilizada pelo Estado para regular e controlar a vida da população), com ênfase nos seus efei
tos no campo do direito. Ele problematiza o momento em que a vida se torna objeto da po
lítica e pontua que para que haja uma regulação e controle da vida por parte do Estado, na
relação entre política e vida, questiona: onde está, então, no corpo do poder, a zona de indi
ferenciação (ou, ao menos, o ponto de intersecção) em que técnicas de individualização e
procedimentos totalizantes se tocam?

Conforme Agamben (2004) em Estado de Exceção, o autor argumenta existir pessoas
cujas mortes não serão importantes para o Estado denominando de vidas nuas. No entanto
podemos prever que as estatísticas de homicídios femininos, ou seja, femicídios estão acima
do esperado. Então o que ocorre? Realmente há uma lei que não protege? A lei existe e a in
cidência de denúncia hoje é bem maior que antes. As mulheres denunciam mais, não se
calam. E isto é um dos motivos para que mais mortes ocorram? Na ótica da delegada da De
legacia da Mulher de (Fortaleza/CE/Brasil). 

Eu estou aqui a 9 anos, mesmo antes da vigência da lei  Maria da Penha, o que eu to vendo
é que efetivamente nos tivemos 42% no aumento de denúncias, da vigência da lei até aqui,
só que efetivamente nos estamos percebendo em razão ao número de denúncias, mas em
contra partida nós estamos sentindo um arrefecimento da violência. Eu digo da lei hoje ser
forte, de a lei ser realmente respeitada, as medidas protetivas ter um grande puder intimi
datório, as vítimas não estão dando continuidade ao que se denuncia isso também prejudica,
porque ela vem ela faz o registro da ocorrência quando ela faz, quando ela não é de natureza
pública e incondicionada, ou seja, lesão corporal, ela retroage. O que eu vejo em algumas
situações é que elas tomam a lei, a vinda na delegacia mas para dar um susto no agressor
e não fazer o procedimento policial e o que a gente nota, e se não acontece de forma efetiva
o procedimento policial essa violência é gradativa, é o tipo da coisa ela colocou o caso mas
não deu seguimento ao inquérito eles ficam mais violentos. (Delegada, entrevistada,
16.05.2013)

O autor complementa a uma situação de exceção, a partir do momento em que são
suspensas as obrigações impostas pela Lei à ação dos magistrados. O iustitium suspende o
direito e, a partir disso, todas as prescrições jurídicas são postas de lado. Mesmo com a Lei
Maria da Penha, as mulheres sentemse empoderadas a denunciar, é um estado de exceção
no procedimento da lei. Os processos relacionais e sociais ficam impedindo a atuação cabível. 

Agamben (2003) textualmente afirma no estado de exceção o conceito de necessidade.
O autor coloca o adágio latino “necessitas legem non habet”, ou seja, a necessidade não tem
lei. Para ele, há uma divergência – dois sentidos opostos, a necessidade não reconhece ne
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nhuma lei e a necessidade cria sua própria lei (necessite fait loi). Desta maneira o lícito torna
se ilícito – a necessidade age aqui como justificativa para transgressão em um caso específico
por meio da exceção (Agamben, 2003, 4041).

Os homens agem para além da lei, ela intimida, reforça o empoderamento, mas será
que protege as mulheres? Veja a algumas questões pelas quais as mulheres passaram ao
pedir a lei. Vejamos esse relato: 

Se eu consigo proteção? Estou casada há 12 anos e meu marido sempre teve esses acessos
de ciúme, já tinha tentado me enforcar mais meu filho pequeno que na época tinha dois
anos pegou no pé dele e ele parou, mas agora ele me acordou de madrugada para saber
onde estava as mensagens do meu celular, como disse que havia apagado ficou com raiva
e começou a me agredir. Eu queria que a lei me protegesse. Eu poderia me separar, mas
tenho três filhos, voltar para a casa dos meus pais com três crianças é impossível, não tra
balho, sou de outro Estado, moro aqui com ele e minha sogra, e ela não  se importa muito
com o que faz. (interlocutora na delegacia da mulher 09.05.2013)

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 ima
culado, mas em um violento arremesso que é a figuração deslocada da mulher do terceiro
mundo, encurralada entre a tradição e a modernidade. 

Para um entendimento mais preciso da vivência social da lei Maria da Penha, iremos
mostrar algumas estatísticas de municípios, que foram levantados das Delegacias da Mulher
de vários municípios do Ceará. 

No encontro a mulher do terceiro mundo para Spivak fica entre o patriarcalismo e o im
peralismo, a constituição de um sujeito  e a formação do objeto, a figura da mulher desapa
rece, 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, pós incidente de 11 de setembro. Mas a autora condiciona
o viver de certos segmentos sociais menos especiais que outros. Ao falar os doentes de HIV,
mortes em guerra, assim podemos analisar até que ponto a morte e vida de mulheres são
importantes para nós. 

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)     
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A autora argumenta sobre que morte podem e devem ser choradas, 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 en
gendramento no matar e no morrer. Algumas vidas, ou mortes podem ser choradas ou não. 

O feminicídio/femicídio é um conceito em construção, que se encontra em desenvolvi
mento e, como afirma Gómez (1), 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,
que significa definilo como crime autônomo, diferente do homicídio, com suas próprias pe
nalidades. Para Mota (2012) o desafio é justamente definir que tipo de assassinato de mu
lheres 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 contexto 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
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. Não
estamos vivendo um momento de guerra aberta, como Elias coloca um violento surto des
civilizador 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 estarrecedo
ras. Nessa perspectiva, indago se o problema da VD, de certa forma, não caracteriza um ge
nocídio, ou melhor, feminicídio, aberto para que todos possam ver. 
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