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“A mulher sempre foi para o homem ‘o outro’, seu contrário e 
complemento. Se uma parte do nosso ser deseja fundir-se nela, outra, não 
menos imperiosamente, a separa e exclui. A mulher é um objeto, 
alternadamente precioso e nocivo, mas sempre diferente. Ao transformá-
la em objeto, em ser aparte e ao submetê-la a todas as deformações que 
seu interesse, sua vaidade, sua angústia e até mesmo seu amor lhe ditam, 
o homem transforma-a em instrumento. Meio para obter o conhecimento 
e o prazer, via para atingir a sobrevivência, a mulher é ídolo, deusa, mãe, 
feiticeira ou musa, conforme aponta Simone de Beauvoir, mas nunca 
pode ser ela mesma.” 

(Octavio Paz) 
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RESUMO 

 
 

Na presente pesquisa, fazemos uma análise crítica do discurso de mulheres vítimas de 

violência de gênero que procuraram a Primeira Delegacia da Mulher de Pernambuco. Nosso 

objetivo é compreender o processo de construção de identidades sociais estudando as 

justificativas usadas por essas mulheres para explicar a sujeição ou a insurreição à violência. 

Para tanto, são retomadas algumas questões essenciais nos estudos sobre a família brasileira, 

feminismo, violência de gênero e amor romântico. A análise lingüístico-discursiva se 

fundamenta em construções de sentido autorizadas pelos enunciados através de pistas. Pistas 

essas recuperadas e reconstruídas por meio de pressuposições, subentendidos, atos de fala, 

operadores argumentativos e modalizadores. Esses estudos textuais em nossa análise auxiliam 

a teoria discursiva que adotamos como base de nossa investigação que é a Análise Crítica do 

Discurso (ACD). O discurso é aqui analisado em três dimensões: textual, prática discursiva e 

prática social. Ademais, investigamos a construção de identidades como um instrumento 

essencial para verificar a mudança social, bem como também entendemos tal processo como 

um dos efeitos da prática discursiva e, por isso mesmo, um fenômeno ideológico. Dessa 

forma, compreendemos a linguagem como prática social e nos propomos a verificar a 

construção de sentidos na formação de identidades de mulheres violentadas. A análise dos 

sentidos envoltos nesse processo (construção de identidades) favorece a apreensão de 

representações sociais naturalizadas, de posicionamentos hegemônicos assumidos ou 

rejeitados e de outros fatores relevantes na construção de uma formação crítica e, sobretudo, 

comprometida com a transformação social.   

 
Palavras-chave: Famílias Brasileiras, Feminismo, Violência de Gênero, Identidades Sociais, 

Análise Crítica do Discurso. 
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ABSTRACT 

 
 

In the present research, we have done a critical analysis of the discourse of women who 

are victims of gender violence that have looked for the First Woman Police Station of 

Pernambuco. Our objective is to understand the process of social identities construction, 

studying the reasons given by these women to explain their submission or insurrection to 

violence. For that, some substantial issues in the studies about the Brazilian family, feminism, 

gender violence and romantic love are retaken. The linguistic-discursive analysis is based on 

constructions of meaning authorized by statements through clues. These clues are recovered 

and reconstructed by means of prior conjectures, implicitness, speech acts, argumentative 

operators and modality.  These textual studies in our analysis help the discursive theory that 

we have adopted as the basis of our investigation, that is, the Critical Analysis of Discourse 

(CAD).  Discourse is, therein, analyzed in three dimensions: textual, discursive practice and 

social practice. Moreover, we have investigated the construction of identities as a substantial 

means to verify social change, and we also understand such process as one of the effects of 

discursive practice and, therefore, an ideological phenomenon. Thus, we understand language 

as social practice and we propose to verify the construction of meanings in the building up 

identities of assaulted women. The analysis of the meanings involved in this process 

(construction of identities) favors the apprehension of naturalized social representations, 

accepted or rejected hegemonic positions and other relevant factors in the construction of a 

critical development and, above all, compromised with social change.   

 
Key-words: Brazilian Families, Feminism, Gender Violence, Social Identities, Critical 

Analysis of Discourse. 
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INTRODUÇÃO 
 

As pesquisas sobre linguagem e gênero têm aumentado internacionalmente e, no Brasil, 

estudos dessa natureza estão conquistando espaço, sobretudo nas instituições acadêmicas as 

quais marginalizavam tais estudos, como esclarecem Herbele, Ostermann e Figueiredo 

(2006).  Assim, nossa investigação se situa na interface entre gênero (social) e  

linguagem/discurso para contribuir com análises que atendam às necessidades atuais nessa 

área. 

 

A mulher atualmente desenvolve uma série de atividades a que antes não tinha acesso 

devido à divisão sexual do trabalho que estabeleceu o exercício de certas tarefas de acordo 

com o sexo. Nesse contexto, à mulher cabia o espaço privado, no qual desenvolvia 

principalmente os afazeres domésticos, e ao homem pertencia o espaço público, no qual 

realizava funções mais valorizadas socialmente e se estabelecia como um ser político. A 

família nesse campo tinha papel fundamental para a manutenção do status quo.  

 

Todavia, com as transformações sociais e com as guerras mundiais, a mulher ingressa na 

vida profissional pública abrindo espaços para o que, no futuro, se afirmaria como conquistas 

reais de cidadania. O feminismo, enquanto movimento social, teve papel fundamental na luta 

pela inserção da mulher no domínio público e na conquista do reconhecimento do espaço 

privado como também um espaço político.  

 

A urbanização, as transformações tecnológicas e a revolução sexual também 

contribuíram bastante para mudanças nos modelos de organização familiar. A família é hoje 

vista de forma múltipla, não se concebe um modelo único que represente todas as imagens de 

família (SCOTT, 2005). Isso significa transformações representativas nos relacionamentos 

interpessoais. Em contrapartida, a hierarquização e a dominação entre homens e mulheres 

ainda se apresentam como um problema complexo. 

 

 A princípio, para marcar que a dominação do homem para com a mulher não é natural e 

sim uma construção cultural, lançou-se mão do conceito de gênero (feminino/masculino). 

Depois, o termo gênero se afirma como uma categoria de análise fundamental para se 
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compreender as relações hierárquicas entre homens e mulheres (SCOTT, 1995). A forma mais 

perversa de revelar esta dominação masculina se concretiza na forma de violência.  

 

A violência de gênero é um problema mundial. Porém, no Brasil, esse tipo de violação 

tomou dimensões drásticas e se deve a fatores singulares da forma como a nação brasileira se 

organizou. No Estado de Pernambuco1, os números desse tipo específico de crime são 

assustadores. Nesse contexto, a mulher é muitas vezes responsabilizada, pelo senso comum, 

pela agressão sofrida. Por isso, parece importante compreender como ela mesma constrói sua 

identidade social seja se sujeitando, seja se insurgindo contra a violência sofrida. 

 

Como o discurso não é mera representação do mundo e sim ação sobre este, a 

construção de identidades surge como um fenômeno extremamente produtivo e 

essencialmente ideológico. Entendida como uma forma de prática social, a linguagem 

contribui efetivamente para construção da realidade social. Assim, a Análise Crítica do 

Discurso (ACD) se constitui um instrumento teórico-metodológico bastante adequado para tal 

investigação. Até porque se trata de uma perspectiva analítica comprometida com o estudo 

crítico e envolvida politicamente com a mudança social (FAIRCLOUGH, 2001).  

   

Dessa maneira, investigamos o discurso de mulheres vítimas de violência de gênero 

praticada por seus (ex)companheiros, (ex)maridos, (ex)namorados ou (ex)amantes. Nossa 

pesquisa está pautada nos postulados da ACD aliada a teorias semântico-pragmáticas. 

Analisamos a relação dos signos com as coisas e, sobretudo, a relação dos signos com seus 

usuários para compreender os sentidos produzidos nos discursos.  

 

A presente investigação se realiza com o estudo do discurso feminino a partir da análise 

de entrevistas de mulheres, vítimas de violência de gênero, que procuraram a 1ª Delegacia da 

Mulher de Pernambuco2. Para tanto, consideramos para efeitos de investigação do discurso 

feminino as três variáveis a seguir: idade, escolaridade e renda familiar. Examinamos como 

essas mulheres, tão distintas entre si, produzem discursos de sujeição e insurreição à violência 

e como constroem suas identidades sociais nesse percurso.   
                                                
1 Ver estatísticas em anexo. 
2 A Primeira Delegacia da Mulher de Pernambuco foi fundada há mais de vinte anos para coibir os casos de 
violência contra a mulher. A unidade funciona no bairro de Santo Amaro, zona Norte do Recife e, atualmente é 
aberta vinte e quatro horas para registrar ocorrências desse tipo. Contudo, só têm andamento nesta especializada 
os casos de violência doméstica que se enquadrarem na Lei 11.340/06 e os crimes sexuais. Os demais casos são 
devidamente registrados e encaminhados às unidades competentes.  
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No primeiro capítulo, elaboramos uma caracterização do estudo. Nesse espaço, 

apresentamos nossa questão de pesquisa, justificamos nossa investigação, expomos nossas 

hipóteses e objetivos, bem como explicamos a metodologia utilizada. Além disso, 

identificamos nossas entrevistadas informando o grau de relacionamento com o agressor, 

tempo de submissão à situação de violência, o rendimento familiar, a idade e a escolaridade. 

Também contextualizamos o tratamento dos dados. 

 

Já no segundo capítulo, fazemos um estudo da organização da família brasileira 

traçando com isso o percurso histórico de emancipação da mulher nos séculos XX e XXI e 

como isso se deu, a partir de estudos histórico-culturais. Decidimos considerar os processos 

históricos brasileiros para melhor compreender nossa realidade. Nesse sentido, expomos a 

formação social brasileira enfatizando em cada momento a posição da mulher e a conduta que 

a sociedade exigia dela. Assim, além do conteúdo lingüístico-discursivo, utilizaremos estudos 

relevantes na área social sobre o papel da mulher (mãe, sexo frágil, dona-de-casa, esposa fiel, 

trabalhadora). Dessa maneira, pareceu-nos possível compreender a importância das tradições 

sócio-culturais na construção identitária dessas mulheres. 

 

 Ainda traçamos, no segundo capítulo, um breve estudo sobre a violência de gênero e a 

legislação pertinente ao caso, bem como refletimos sobre a construção histórico-discursiva do 

amor romântico. Esse traço nos pareceu fundamental para compreendermos o processo de 

submissão à violência e o momento da tomada de consciência de que uma mudança se faz 

necessária.  

 

No terceiro capítulo, retomamos concepções fundamentais da ACD, teoria que 

fundamenta nossa investigação, como, por exemplo, a noção de discurso e de sujeito, e a 

noção de ideologia e de hegemonia. Além disso, alicerçamos nossa pesquisa com o estudo das 

identidades sociais para compreender a adoção ou rejeição de papéis construídos 

culturalmente. Na seqüência, lançamos mão de teorias lingüísticas que também sustentaram 

nossas análises, como aspectos dos estudos semânticos, pragmáticos e argumentativos 

(pressuposição, subentendidos, atos de fala, operadores argumentativos e modalizadores).  

 

No quarto e último capítulo, analisamos o corpus da pesquisa para responder ao seguinte 

questionamento: de que maneira as mulheres de diferentes idades, rendimentos familiares e 
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escolaridades se submetem ou não à situação de violência e, a partir disso, como constroem 

suas identidades sociais via discurso? 

 

Nossa análise foi organizada em três momentos. No  primeiro, centramos a discussão 

sobre os motivos que levam as mulheres a se submeterem à violência. Já o segundo trata das 

razões que promovem a mudança de atitude, a reação pública das vítimas (denúncia aos 

órgãos de segurança, por exemplo). No terceiro e último bloco de análise, traçamos um perfil 

das mulheres entrevistadas a partir da denúncia e de uma breve avaliação que elas fazem da 

própria vida e de seus sentimentos. Por razões operacionais, cada bloco de análise foi 

subdividido em dois outros tópicos pelos quais objetivamos tornar mais claro o percurso de 

investigação que trilhamos. 

 

Dessa forma, pretendemos compreender o discurso dessas mulheres para assim também 

compreender como se dá a mudança social. Nosso estudo pretende ainda ratificar nossa 

hipótese de trabalho com a consciência de que a teoria escolhida pareceu-nos a mais adequada 

à efetivação de nossos propósitos científicos, sobretudo, o de trabalhar na interface 

linguagem/discurso e gênero. Contudo, esclarecemos que a análise de discurso feminino ora 

realizada é apenas um recorte que, de maneira alguma, esgota, nem pretende fazê-lo, a 

compreensão do objeto estudado. 
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CAPÍTULO I 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 
Nesta pesquisa, investigamos o discurso feminino a partir do relato de mulheres vítimas 

de violência de gênero que procuraram a 1ª Delegacia da Mulher de Pernambuco para analisar 

a construção de suas identidades, entre outros aspectos, como já pontuamos. Para tanto, foram 

coletadas entrevistas concedidas por mulheres de diferentes idades, escolaridade e com 

rendimentos familiares também distintos, bem como notas de campo. Esse capítulo apresenta 

o percurso metodológico que adotamos. 

 

1. Pergunta de pesquisa  
 

Compreendemos, de acordo com Fairclough (1997), o discurso como uso da linguagem 

situado nas práticas sociais em que os sujeitos se constituem como tal e constroem o mundo. 

Dessa maneira, tomamos o discurso como objeto de análise e o entendemos como uma prática 

capaz de ser recriada. Logo, torna-se possível transformar a realidade via discurso 

(FAIRCLOUGH, 2001). 

 
Assim, pretendemos investigar o discurso feminino com base na interface linguagem e 

gênero para compreender como as mulheres, vítimas de violência de gênero, 

independentemente da renda familiar, da idade e da escolaridade, justificam a sujeição e/ou 

a insurreição à violência e, principalmente, como constroem suas identidades sociais.  

 

2. Hipóteses 
 

• Partimos da hipótese de que as identidades sociais da mulher, vítima de violência de 

gênero, são construídas a partir da adoção ou contestação de papéis sociais bem 

específicos, construídos historicamente (mães, donas-de-casa, amantes, esposas fiéis, 

trabalhadoras). Isso porque todos nós, enquanto sujeitos sociais, históricos e culturais, 

somos forjados historicamente. Ademais, participamos de forma ativa de nossas 

representações sociais, que são constituídas e se constituem via discurso seu locus 

privilegiado.  
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• Outra hipótese a considerar é que as formações social, cultural e histórica do Brasil 

estabeleceram papéis para homens e mulheres tão delimitados que não é de se estranhar 

sua continuidade nos dias atuais. Fato que pode ser explicado a partir da percepção de que 

a estrutura política, cultural e econômica do país ainda se encontra sob o poder masculino 

e não sofreu as alterações necessárias a ponto de interferir profundamente na construção 

de identidades igualitárias, embora sejam notórias as mais diversas conquistas das 

mulheres em lugares antes exclusivamente masculinos.  

 

3. Objetivos 
 

Em termos gerais, essa investigação busca: 

 

• Investigar como se constrói o discurso de sujeição e insurreição das 

entrevistadas à situação de violência e a partir disso como revelam suas identidades 

sociais. 

 

Especificamente, pretendemos: 

 
 

1. Verificar a presença de posicionamentos assumidos e acatados por mulheres frente aos 

seus papéis sociais nos relacionamentos amorosos (mãe, dona-de-casa, esposa fiel, 

amante); 

 

2. Identificar e analisar a existência de ideologias machista e feminista nos discursos de 

mulheres com rendas familiares diferentes, assim como diferentes idades e escolaridades; 

 

3. Perceber possibilidades para uma mudança de atitude em busca da transformação social 

através de pistas discursivas detectadas em seu discurso; 

 

4. Investigar se a formação sócio-histórica brasileira aparece nos referidos discursos e se isso 

favorece a constituição e a construção de sujeitos sociais com papéis marcados pelo 

gênero. 
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4. Justificativa 
 

 Não é de hoje que mulheres lutam por um maior espaço na sociedade e por melhores 

condições de vida, seja no domínio público ou no privado3. Não é menos verdade que são 

reconhecidas por todos as conquistas realizadas pelos movimentos feministas. A mulher hoje 

ocupa, com considerada desenvoltura, espaços públicos antes restritos aos homens. Contudo, 

é também sabido que mulheres e homens ainda cultivam sérios preconceitos extremamente 

prejudiciais aos seus relacionamentos amorosos e à família, conseqüentemente, afetando toda 

a sociedade. 

 

Assim, muitas das relações de gênero ainda se estabelecem de forma hierarquizada. 

Esse aspecto, além de combatido pelo feminismo, tem sido objeto de estudo em todo o mundo 

não só no intuito de entender o fenômeno em si, como também na busca de superar 

desigualdades sociais e reconstruir a sociedade de maneira mais justa4.  

 

Ademais, também crescem os estudos e eventos que investigam as relações entre 

linguagem e gênero (HEBERLE, 2000; FUNCK; WIDHOLZER, 2005; MOITA LOPES, 

2002 e 2003; MAGALHÃES e LEAL, 2003, apud Heberle, Ostermann e Figueiredo, 2006). 

Todavia, fazem-se necessárias mais investigações que atuem na interface específica entre os 

estudos lingüísticos/ discursivos e de gênero, uma vez que nem todos os trabalhos citados 

antes cobrem essa lacuna. Diante dessa falta, a nossa dissertação pretende se somar a projetos 

como a coletânea de textos reunida por Heberle, Ostermann e Figueiredo (2006) como um 

estudo dedicado à complexidade do tema.  

 

Soma-se aos aspectos supracitados o fato de analisarmos a construção e representação 

de gêneros a partir do discurso de mulheres vítimas de violência. Temática que também tem 

sido bastante estudada (AMARAL, 2001; GREGORI, 1993; GROSSI, 1991), além de ter, 

juntamente com a luta feminista (ou como resultado desta), provocado reformas na Lei e a 

implementação de uma série de políticas públicas que apontaremos mais adiante. Embora a 

violência em si não seja o foco dessa pesquisa, uma vez que investigamos a identidade de 

                                                
3 Como salientam Alves e Pitanguy (2003, p. 14), já em 195 a. C. mulheres protestavam no Senado Romano 
“contra a sua exclusão dos transportes públicos e a obrigatoriedade de se locomoverem a pé”. Ato que pode ser 
apontado como as primeiras práticas feministas, embora não tivessem esse rótulo. 
4 São referências os estudos de Rosaldo e Lamphere (1979), Haraway (2004), Rubin (1993), Scott (1995), Sarti 
(2004), Saffioti (1994ª, 1994b) e Saffioti e Almeida (1995). 
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mulheres violentadas e não a violência, é impossível não reconhecer a importância de se 

debater a problemática, ainda que seja de forma diversa da que faz o Direito, por exemplo. 

Ressaltamos ainda que na 1ª Delegacia da Mulher de Pernambuco (que já completou duas 

décadas de funcionamento), as ocorrências aumentam a olhos vistos5. Investigações dessa 

natureza além de repensar o social podem servir para também recriá-lo a partir da 

reconstrução da forma de organização e estruturação do poder nos relacionamentos humanos 

sejam públicos (objetivos) ou privados (subjetivos), mas ambos políticos. Por isso, é de 

extrema importância investigar esse problema de pesquisa, responder a nossa pergunta. 

 

5. Metodologia 
 

Antes de detalhar a metodologia da pesquisa, é pertinente narrar minha relação com o 

tema violência. No ano de 2002, quando eu estava para concluir o curso de Letras na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e já era funcionária do Estado de Pernambuco 

(Agente de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde), fui nomeada Agente Feminino de 

Segurança Penitenciária (AFSP) pela então Secretaria de Justiça do Estado. Após um curso de 

capacitação profissional em convênio com a FCAP/UPE (Faculdade de Ciências da 

Administração de Pernambuco) com uma carga horária de 375 horas-aula e nenhuma 

disciplina específica sobre o trabalho com mulheres autoras de crime, fui lotada na Colônia 

Penal Feminina do Recife (CPFR), mais conhecida como Bom Pastor. Lá, eu com 25 anos de 

idade, muito assustada com aquele novo mundo, novo para mim, uma jovem de periferia que 

nunca havia sido vítima de violência urbana, passei exatos um ano e cinco meses lidando com 

violência e criminalidade, trabalhando sob tensão permanente, armada, enfim uma série de 

novidades. Meu grande desejo era sair daquele lugar. Além disso, não queria trabalhar em 

regime de plantão (na penitenciária, o horário é de 24 horas por 96),  mas eu chegava a passar 

48 ou 72 horas na unidade, já que trocava plantões com colegas para poder estudar. Porém, o 

salário era o maior que eu já havia recebido e a Educação, meu grande sonho, (conclui Letras 

em abril de 2003, período referente a 2002:2) não se apresentava como uma melhor opção em 

termos financeiros, claro. Ademais, não esperava ser nomeada Agente de Polícia, pois o 

                                                
5 Levantamento feito pela Unidade de Proteção à Mulher de Pernambuco, divulgado na imprensa local, informa 
que em 2006 foram registrados, na 1ª DM, 4.901 casos de violência contra a mulher. Já em 2007, esse número 
teria reduzido para 4.369. Contudo, discordamos desses números, pois em nossa atividade diária atingimos a 
marca de mais de 7.000 registros em cada ano, enquanto que em 2004 e em 2005, esse número não chegou a 
6.000.  
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concurso em que havia sido aprovada antes até do de AFSP perderia a validade naquele ano 

mesmo (2003).  

 

Para minha surpresa e extrema alegria diante da situação vivida, em outubro de 2003, fui 

nomeada Agente de Polícia Civil de Pernambuco. É, estava livre da Colônia. Quanta 

ingenuidade! Após um curso de formação técnico-profissional em Agente de Polícia com 714 

horas-aula e, dessa vez, nenhuma disciplina específica sobre violência contra mulher, tive a 

oportunidade de informar três unidades onde gostaria de ser lotada devido a minha 

classificação no curso. Queria um local onde não trabalhasse plantão (o turno da Polícia Civil 

é de 24 horas por 72), não tivesse a obrigação de ficar armada e não fizesse trabalhos de rua, 

ou seja, estava longe de um perfil que se espera de um policial. Com essas características 

existem os departamentos, mas havíamos sido avisados de que ninguém seria lotado nestes 

locais. Então, prontamente, listei a Delegacia da Mulher em primeiro lugar (tinha a ilusão de 

que era um local calmo). Em segundo e terceiro, respectivamente, arrisquei o ITB (Instituto 

Tavares Buril) e o IC (Instituto de Criminalística). Na verdade, sabia que muita gente queria a 

1ª DM (apenas para ficar no Recife porque quem era da região metropolitana não gostaria de 

ir para o sertão ou para a zona da mata, não por acreditar que fosse um local tranqüilo), então 

meu maior interesse era o ITB. No entanto, em março de 2004, fui lotada na 1ª DM onde, 

desde então, passei a registrar ocorrências de violência contra a mulher que chegam à 

instituição.  

 

Desde a época em que era AFSP, queria unir minha experiência fora da universidade aos 

estudos sobre linguagem (pretendia a princípio estudar a construção de identidades de 

mulheres presidiárias). Já na Civil, senti a necessidade de saber mais sobre aquela 

problemática que se mostrou tão imensa. Queria entender a violência contra a mulher e 

também sentir de forma diferente as histórias que ouvia diariamente e que me faziam, a 

princípio, perder o sono. A partir daí, fui estudar. Primeiro, fiz uma disciplina chamada 

Educar para os Direitos Humanos na UFPE (2004), fundamental para meus estudos futuros. 

Paralelamente, fiz um curso de Policiamento Comunitário na UFPE (convênio entre a 

Secretaria de Segurança Pública e o Centro de Ciências Sociais Aplicadas/UFPE) que não 

teve nada sobre violência contra mulher. Daí, decidi que já era hora de fazer uma pós-

graduação. Foi quando ingressei no I Curso de Especialização em Leitura, Produção e 

Avaliação Textual (2005, UFPE) e desenvolvi a monografia intitulada “Análise enunciativo-

pragmática do discurso de mulheres vítimas de violência”. Trabalho que significou meus 
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primeiros passos para o ingresso no Mestrado em Letras da UFPE já em 2006 e para a 

realização da presente pesquisa.    

 

A temática de meu estudo surgiu na 1ª DM, quando observei que as mulheres vítimas de 

violência de gênero, independentemente da origem e formação, produziam discursos bem 

semelhantes sobre a violência em seus relacionamentos amorosos. Muitas delas tendiam a 

amenizar as atitudes do agressor e, de forma alguma, era por “gostarem de apanhar”, como 

propaga o senso comum.  Daí, surgiu o meu problema de pesquisa. Na especialização, 

investigamos como se dá a argumentação no discurso de mulheres quando acusam e 

defendem seus agressores. Agora, no mestrado, nosso foco foi ampliado, como já dissemos, 

para a construção das identidades de mulheres tão distintas e, ao mesmo tempo, tão 

semelhantes entre si. 

 

Para realizar nossa pesquisa, os depoimentos foram gravados em áudio e vídeo, e, 

posteriormente, transcritos. Contudo, nem todas as mulheres convidadas a participar do 

estudo aceitaram ter suas imagens gravadas, então, estas foram respeitadas e procedemos à 

gravação apenas em áudio (Roberta e Aline)6. A gravação em vídeo se deve ao fato de 

querermos coletar informações além do verbal. É bem verdade que durante a coleta 

poderíamos registrar as atitudes que fossem interessantes para a análise, como de fato 

fizemos. Todavia, a possibilidade de ter as imagens e poder revê-las quando necessário nos dá 

a impressão de que podemos apreender muito mais detalhes das entrevistadas. Portanto, 

analisamos entrevistas feitas a partir de um roteiro composto por catorze perguntas (abertas e 

fechadas), concedidas por mulheres de diferentes idades, escolaridade e rendas familiares.  

                                                
6 Essa atitude é mais comum em vítimas com maior poder aquisitivo cujo grande temor é a exposição. 



 

 11 

 

Nossa investigação abrange informantes do perímetro urbano da capital pernambucana, 

uma vez que a 1ª Delegacia da Mulher de Pernambuco atende a casos de violência contra a 

mulher (VCM) que ocorrem no Recife e em Olinda (todos os casos que chegam de VCM são 

registrados, mas se não pertencerem a essa área de atuação são encaminhados às delegacias 

competentes. Se a cidade não tiver delegacia da mulher, o registro segue para delegacia 

comum). As entrevistas foram coletadas na própria unidade policial, embora não tenha sido 

um espaço muito adequado à coleta devido principalmente aos ruídos. No entanto, as 

entrevistadas pareceram à vontade. 

 
Certamente, não nos interessavam todos os casos que chegam à instituição (mulheres 

vítimas de pais, tios, irmãos, vizinhos, amigos ou desconhecidos). Nosso interesse não estava 

na violência de gênero de forma ampla, como o estudo de Bunch e Carrillo (1995) discute. 

Selecionamos somente aqueles fatos em que o agressor era marido, companheiro, amante ou 

namorado da queixosa sem importar o tempo do relacionamento nem se já havia terminado, 

semelhante à investigação que Soares (1996 e 1999) realizou. Escolhemos esse grupo 

específico, porque, em nossa prática diária como policial, observamos que o maior número de 

denúncias registradas era contra esse tipo de agressor. Além do mais, um de nossos objetivos 

é também verificar a influência ou não de convenções sociais7 no discurso das vítimas.  

   

Fixamos nossa amostra no número de nove entrevistadas devido à dificuldade que 

tivemos na coleta. Empecilho que se deve a diferentes fatores: coletamos o material em nosso 

horário de serviço, então, muitas vezes tivemos que abrir mão de uma entrevista porque havia 

muita gente para fazer uma denúncia e só duas policiais por turno fazendo o atendimento. 

Logo, tinha que ser um dia mais tranqüilo. Preferimos convidar as mulheres cujas ocorrências 

policiais eu havia registrado, pois, por já ter me aproximado delas, seria mais fácil, como de 

fato o foi. Apenas uma das entrevistadas (Aline) teve seu registro feito por outra policial, mas 

estávamos na sala, nos envolvemos na história e conseguimos uma certa aproximação. 

Depois, foi muito difícil conseguir que mulheres com maior poder aquisitivo concedesse 

entrevista, não que elas não procurem a instituição. O problema é que elas vêem na ida à 

delegacia uma grande humilhação, semelhante as demais vítimas e temem a exposição, muito 

mais que as mulheres com menor poder aquisitivo, querem sair da unidade o mais rápido 
                                                
7 Chamamos “convenções sociais” certas práticas exigidas, sobretudo, das mulheres como o casamento, a 
manutenção da família, a conduta moral ilibada, sejam essas provenientes de quaisquer instituições sociais 
(Escola, Igreja, Estado, Família, Lei). Práticas sociais que, por força do uso, foram “naturalizadas”. 
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possível e, de preferência, não ser vistas. Se pudessem, muitas gostariam que as delegadas 

registrassem a ocorrência para não revelar suas histórias em uma sala mais movimentada 

talvez, ou quem sabe, não se igualar as demais mulheres que buscam a delegacia. Ademais, 

essa dificuldade esbarrou em outro fator, o tempo. Não era possível aguardar mais que 

mulheres com rendimentos mais elevados concedessem entrevistas. Assim, o número de 

informantes se deve também aos procedimentos a seguir: 

 

� De acordo com o já mencionado, como objeto de análise, selecionamos o 

discurso de mulheres vítimas de violência cometida por seus parceiros 

íntimos. Para formar nosso corpus, estabelecemos três variáveis (renda 

familiar, idade e escolaridade).  

 

� A variável da renda familiar foi dividida por nós em três, a saber: categoria B, 

renda familiar acima de R$ 2.000,00; categoria C, renda entre R$ 501,00 e R$ 

2.000,00 e categoria D, famílias com renda inferior a R$ 500,008.  

 

� Outra variável foi a faixa etária que variou entre 18 e 59 anos. A idade é 

relevante para percebermos como as conquistas do movimento feministas 

influenciam as atitudes das informantes. Então, procuramos observar o 

discurso de uma mulher que nasceu pouco antes do movimento tomar força e 

de outra que já nasceu vivenciando mudanças conquistadas na luta pela 

igualdade.  

 

� Nossas informantes também apresentam diferentes níveis de letramento9, 

terceira variável. Dessa forma, selecionamos pessoas com graus de 

escolaridade variando do zero (analfabetismo) ao Ensino Superior (ES) 

completo. Isso para verificar a submissão de mulheres mais e menos 

instruídas à violência. 

 
                                                
8 Não selecionamos mulheres com renda familiar mais elevada, porque quanto maior o nível econômico, maior a 
resistência a se expor. Sabemos disso no dia-a-dia. Entretanto, existem vítimas com renda familiar acima de R$ 
5.000,00, como aquelas casadas com juízes, políticos e jornalistas, ou mesmo jornalistas, professoras 
universitárias, juízas e empresárias que buscam a instituição e fazem suas denúncias. Esse aspecto é verificado 
em nosso dia-a-dia na unidade e faz parte de nossas notas de campo.  
9 Entendemos por letramento, de acordo com Scribner e Cole (apud Kleiman, 1995, p. 19) “o conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 
específicos.”  
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A classificação das entrevistadas segundo o rendimento familiar foi elaborada por nós 

com base na tabela que apresentamos  a seguir (classes sociais do Brasil de 2006):  em vez de 

classes, usamos o termo categoria ou nível, já que estamos considerando apenas a renda, e 

reagrupamos os intervalos de renda para refletir melhor o público selecionado para a pesquisa. 

 

 

 

 CLASSES  Intervalo de renda (R$)  Renda média mensal domiciliar (R$) 

A1 acima de 10.190 17.403 

A2 de 6.210  a  10.190 7.846 

B1 de 3.822  a  6.209 4.461 

B2 de 2.150  a  3.821 2.397 

C de 1.036  a  2.149 1.370 

D de 479  a  1.035 776 

E até 478 401 

     Fonte*: ABEP/ Tabela de 2005 corrigida pelo IPCA de 2005. 

 

 NÍVEIS  Intervalo de renda (R$) 

B Acima de 2.000 

C De 501 a 2.000 

D Até 500 

                                 Níveis de renda utilizados nesta pesquisa. 

 

 A decisão de adotar como amostra nove entrevistas se deu ainda por acreditarmos que 

esse número seria suficiente para atingir os objetivos pretendidos. Dessa forma, pensamos que 

era preciso contemplar todas as variáveis, ainda que não de forma igualitária. Entretanto, uma 

                                                
* ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2006 – www.abep.org – abep@abep.org 
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das variáveis ficou melhor definida; a da renda familiar que foi subdivida, por nós, em três. 

Então, tomamos a renda como ponto de partida. Assim, para cada categoria estabelecida, 

entrevistamos três mulheres. Isso porque, com muita dificuldade, conseguimos entrevistar 

apenas três mulheres da categoria B. Fato que determinou que selecionássemos também três 

informantes para cada uma das demais categorias (C e D) para equilibrar a variável que 

tomamos por base. Ressaltamos, contudo, que nas outras variáveis (grau de letramento e faixa 

etária) não foi possível manter um equilíbrio, aspecto que não invalida nossa pretensão de 

observar a construção de identidades de mulheres de diferentes idades e com escolaridades 

distintas, tendo em vista que, ainda assim, entrevistamos um público bem diverso em termos 

de grau de letramento e faixa etária. 

 

Salientamos que o material, coletado em áudio e vídeo, resguarda as imagens dos 

sujeitos-informantes. Em caso de apresentação, aquelas serão cobertas por tarjas que não 

permitirão sua identificação. Lembramos ainda que as entrevistadas terão suas identidades 

preservadas, uma vez que investigamos uma problemática social bastante íntima, não cabendo 

expor, ainda mais, as fragilidades e sofrimentos dos indivíduos envolvidos. Acrescentamos 

também que elas receberam nomes fictícios escolhidos por elas mesmas no momento da 

entrevista.  

 

Às informantes foi repassado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em que 

consta a promessa da finalidade exclusivamente científica da pesquisa e do sigilo de suas 

identidades, sobretudo de suas imagens. Reafirmamos que elas não estiveram nem estarão 

expostas a nenhum risco físico nem dano material. Outro aspecto a ressaltar é que talvez o 

fato da entrevistadora também ser mulher tenha possibilitado uma maior identificação, 

promovendo uma maior liberdade de expressão ou, simplesmente, porque o que mais queriam 

ou precisavam naquele momento era de alguém que as ouvisse. 

 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de maio e outubro de 2007. O intervalo 

de uma entrevista a outra foi irregular, porque dependíamos de uma série de fatores, 

principalmente, do consentimento da vítima. Para transcrição do material gravado, utilizamos 

o sistema de transcrição proposto por Marcuschi (2005). Esclarecemos que, mesmo a 

variedade lingüística não sendo foco em nosso estudo, procuramos grafar as expressões 

respeitando ao máximo possível a variedade das informantes.  
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É pertinente evidenciar que nossa investigação pretende se somar a tantos outros estudos 

que discutem essa problemática para, quem sabe um dia, trazer benefícios reais à sociedade, 

uma vez que busca compreender melhor as relações entre os gêneros (feminino/ masculino). 

Ademais, alinhada ao principal objetivo da teoria por nós utilizada (ACD) que é a 

transformação social, esperamos contribuir também para mudança de práticas sociais 

institucionalizadas como, por exemplo, repensar o papel da mulher na família, sua conduta no 

espaço privado e fora deste e também refletir sobre qual é o papel de outras instituições 

(escola, igreja, polícia, saúde) na mudança. Dessa forma, objetivamos ainda que nosso estudo, 

somado a tantos outros, ajude a impulsionar melhorias nas políticas públicas de atendimento a 

vítimas de violência. Para tanto, a divulgação e discussão de seus resultados poderão 

contribuir não só para cobrar melhorias na rede de apoio (delegacias especializadas, serviços 

sociais específicos, casas abrigo, serviços de saúde especializados, juizados especiais), mas 

também para trabalhar em prol da reconstrução da sociedade que deve ser mais justa e 

solidária diminuindo os espaços para a sobreposição de um gênero a outro. 

 

Esse estudo tem caráter compreensivo dos dados coletados, sendo eminentemente 

qualitativo. A seguir, traçamos um perfil das informantes relatando aspectos que são 

importantes para as discussões que desenvolveremos mais adiante, como, por exemplo, idade, 

escolaridade, renda, tipo de relacionamento com o agressor e de violência sofrida, bem como 

a motivação para a violência: 

 

� Identificação das entrevistadas 

 

Entrevistadas com renda familiar até R$ 500,00: 

 

VITÓRIA – 20 anos de idade, analfabeta, dona-de-casa, separada, manteve uma união 

consensual por três anos com um carregador de frete, de 29 anos de idade, que cursou até a 

segunda série do Ensino Fundamental (EF). Diz sofrer agressões desde o início da 

convivência. Ela recebia R$ 80,00 de bolsa família que somando com a parte dele chegava a 

um rendimento familiar em torno de R$ 200,00 mensais, para o sustento do casal e dos dois 

filhos. Há dois meses, estavam separados, mas o ex-companheiro continuava procurando-a, 

agredindo-a (moral e fisicamente) e ameaçando-a de morte se não reatasse o relacionamento. 

Informou já ter sido esfaqueada por ele uma vez.  
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PATRÍCIA – 35 anos de idade, dois filhos de relacionamentos distintos, 2º ano do Ensino 

Médio (EM), dona-de-casa, separada, viveu maritalmente com o agressor por três anos e 

quatro meses. Ele tinha 22 anos, não concluiu a 7ª série do EF e trabalhava esporadicamente 

como segurança. Ela disse receber um salário mínimo (R$ 380,00) de pensão do filho mais 

novo. Quando tinha a ajuda do ex-companheiro, de quem está separada há três meses, 

chegava a R$ 580,00 mensais. A entrevistada afirmou que ele era bastante ciumento e não 

aceitava a separação, por isso, além de ofendê-la moralmente como de costume, agrediu-a 

fisicamente pela primeira vez. As ofensas morais eram desde o início da convivência. 

 

LOURDES – 59 anos de idade, feirante, analfabeta, é amante do agressor há 40 anos. Ele 

tinha 72 anos de idade, EF incompleto e era guarda municipal aposentado. O rendimento 

familiar com ou sem a ajuda dele é inferior a R$ 500,00 mensais. Relata que seu companheiro 

ficava bastante agressivo quando bebia e costumava desrespeitá-la e que procurou a unidade 

policial porque ele a agrediu fisicamente sem deixar marcas e ameaçou atirar um jarro em sua 

cabeça. Afirmou sofrer agressões morais e físicas desde o início do relacionamento e 

asseverou que seu amante a agredia mais com tapas no rosto. 

 

Informantes com rendimento familiar entre R$ 501,00 e R$ 2.000,00: 

 

MARTA -52 anos de idade, EM completo (Magistério), ministrava aulas particulares, 

convivia há trinta anos com o companheiro. Este, mestre de obras aposentado, tinha 65 anos 

de idade e havia cursado a 4ª série do EF. Eles tiveram quatro filhos: uma já casada; um dos 

outros três filhos trabalhava (recebia um salário mínimo), mas não contribuía com as despesas 

do lar. Estas eram de responsabilidade do casal que somavam um rendimento um pouco 

superior a R$ 600,00. A informante denunciou que ele sempre foi agressivo, ficando ainda 

pior ao consumir bebida alcoólica. Nessas ocasiões, ele costumava humilhá-la. Por isso, não 

mantinham relações sexuais há cinco anos. A vítima ainda esclareceu que ele só a tratava bem 

quando a procurava para o sexo. Revoltado porque ela comprou um sapato para o filho no 

cartão de uma amiga, o acusado voltou a desrespeitá-la, fato que a levou à Delegacia. 

Informou que as agressões morais pioraram há mais de dez anos, porém já havia sido agredida 

fisicamente algumas vezes. 
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KELLY – 18 anos, cursou até a quinta série do EF, não trabalhava e há um ano e cinco meses 

namorava o agressor. Este tinha 22 anos, cursou até a sexta série do EF e também não 

trabalhava. Denunciou que o acusado costumava ficar ainda mais agressivo quando bebia. 

Informa ainda que vivia juntamente com a avó, a mãe, o irmão (mais novo, deficiente mental) 

e uma amiga e possuíam renda em torno de R$ 760,00 (a aposentadoria da avó e o benefício 

do irmão). Alegou também que sofria agressões (morais, físicas e sexuais), além de ameaça de 

morte, desde o início do relacionamento. 

 
SOCORRO – 55 anos de idade, dona-de-casa, fez a 5ª série do EF, era casada há trinta e 

quatro anos com o agressor. Este tinha 55 anos de idade, parou de estudar na 3ª série do EM e 

trabalha como vendedor ambulante. Tiveram oito filhos, sete estavam vivos e apenas dois 

ainda viviam em casa. A renda familiar era em torno de um salário mínimo e meio (R$ 

570,00). Relatou que o marido era muito agressivo e ficava pior ao consumir bebida alcoólica. 

Salientou sofrer com isso há trinta e dois anos. Procurou a delegacia para denunciar as ofensas 

constantes que sofria, além das humilhações. Revelou ainda que o motivo da última discussão 

foi não ter ficado carne para ele jantar. Alegou ainda sofrer ofensas morais há mais de trinta 

anos. 

 

Entrevistadas que possuem rendimentos superiores a R$ 2.000,00 

 

ALINE – 28 anos de idade, formada em Direito, mas trabalhava com a mãe, proprietária de 

uma loja de confecções. Informou ser casada há seis anos, mãe de dois filhos e possuir 

rendimento acima de R$ 2.000,00, independente da renda do ex-marido. Denunciou que o 

marido, de quem estava separada de corpos há dois meses, não aceitava o fim do 

relacionamento, por isso passou a ameaçá-la de morte. Ele, engenheiro, tinha 36 anos de 

idade. Salientou também que o autor desejava controlar seus passos. As ofensas morais são 

repetidas há quatro anos, segundo ela. 

 

ROBERTA – 48 anos de idade, administradora de empresas, embora ainda cursasse o ES 

(Administração). Informou manter uma união consensual há dezessete anos com um 

representante comercial de 62 anos de idade, formado em engenharia. Teve com ele uma filha 

e a sua renda era bem superior a R$ 2.000,00, mas não revelou quanto. Denunciou que há 

cinco anos o autor já mostrou sinais de agressividade e que há dois anos isso ficou constante. 
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Esclareceu que buscou a delegacia por ter sido ameaçada de espancamento, além de sofrer 

ofensas morais. 

 

SHIRLEY – 52 anos de idade, supervisora de vendas, 3º grau completo (Direito), separada, 

viveu maritalmente com o agressor por dezenove anos e teve um filho. Seu ex-companheiro, 

de quem estava separada havia dois anos, possuía o EM completo, estava desempregado e 

tinha 46 anos de idade. A renda dela supera R$ 2.000,00 mensais, mas a mesma não precisou 

quanto e disse também sustentar o agressor que se dizia doente. Relatou que ele sempre foi 

agressivo (agredia-a moral e fisicamente) e voltou a procurar a delegacia, desta vez, por sofrer 

ameaça de agressão, além de ofensas. 

 

A análise dos dados foi realizada segundo a seqüência das questões10. Iniciaremos com a 

investigação sobre o tempo de convivência e submissão à situação de violência. Na seqüência, 

refletiremos sobre as justificativas levantadas para explicar a insistência no relacionamento, 

como também sobre o que as teria levado à mudança de atitude e o que pretendem e desejam 

com o ato de denunciar. Tais aspectos são investigados segundo as teorias selecionadas para 

atingir os nossos objetivos. O discurso é analisado semântico-pragmaticamente buscando 

desvelar ideologias e identidades sociais a ele subjacentes.  

 

No capítulo a seguir, apresentamos um breve estudo sobre a família e sobre a 

emancipação feminina. Ademais, refletimos sobre a violência de gênero de forma a evidenciar 

avanços e recuos na luta pela superação da estrutura social hierarquizada. Também 

recuperamos um pouco da história do amor romântico para salientar a importância desse 

aspecto em tais discursos. Ponderamos sobre o amor romântico também por trabalharmos 

exclusivamente o discurso de mulheres vítimas de (ex)namorados, (ex)companheiros, 

(ex)maridos ou (ex)amantes, relacionamentos em que, a priori, se pensa existir ou ter existido 

tal sentimento. 

 

 

 

 

 

                                                
10 Ver anexos (roteiro utilizado nas entrevistas). 
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CAPÍTULO II 

 
(RE)PENSANDO A HISTÓRIA DA MULHER: FAMÍLIA, VIOLÊNCIA 

DE GÊNERO  E AMOR ROMÂNTICO 

 

Neste capítulo, fazemos uma retrospectiva da posição da mulher em diferentes 

momentos da história nacional a partir do estudo da família. A mulher é colocada, muitas 

vezes, na qualidade de “vítima” constituída histórica, social e culturalmente, na qualidade de 

ser dominado, mas também pode ser reprodutora de uma série de preconceitos. Todavia, é 

pertinente considerar sua luta por uma posição diferente na sociedade que deveria se 

estruturar de forma menos hierarquizada. Assim, procuramos ressaltar os espaços de 

resistência construídos historicamente, sobretudo pela luta feminista.  

Buscamos ainda fazer algumas reflexões sobre gênero relacionando à violência para 

depois, na análise, confrontarmos as questões lingüístico-discursivas com as sociais, mais 

especificamente, as de gênero. Isso porque o nosso trabalho pretende se situar nesta interface 

linguagem, sendo mais um instrumento que explora essa temática tão complicada em que 

ainda são poucos os estudos no Brasil, como já pontuamos anteriormente. 

Como nosso campo de pesquisa foi uma Delegacia da Mulher, já havíamos observado o 

marido, o companheiro, o namorado como o principal agressor, sendo este um dos fatos que 

nos levou a determinar o grupo a ser pesquisado. Nesse, sentido nos pareceu relevante refletir 

sobre o amor romântico para compreendermos como essa construção ideológica aparece nos 

discursos revelando as identidades sociais das informantes.  

 

1. (Re)contando a história da mulher: um estudo da família 

 

Definir o que vem a ser família não é tarefa tão simples. Isso porque várias formas de 

organização social costumam ser classificadas como tal, o que gera uma série de imprecisões 

terminológicas. É preciso, então, estabelecer distinções que nos parecem fundamentais para 

superar tais confusões conceituais (família, grupos domésticos e parentesco). Segundo 

Durham (1982), família são grupos sociais constituídos como unidades de reprodução 
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humana. Nessa pesquisa, a exemplo de Durham (1982), definimos o termo família como uma 

instituição, ou seja, refere-se a grupos sociais concretos e, ao mesmo tempo, a modelos 

culturais. Já grupos domésticos se referem a pessoas da família ou não coabitantes do mesmo 

domicílio. Por sua vez, parentesco é uma forma mais ampla de organização das relações de 

afinidade, descendência e consangüidade11. 

Duas formas de estruturação familiar são fundamentais para prosseguirmos com nossa 

discussão sobre a família brasileira. Uma é a família nuclear, aquela que é composta por um 

único grupo conjugal (mulher, marido e filhos). Outra é a família extensa composta por mais 

de um grupo conjugal em um único domicílio constituindo apenas um grupo doméstico. Com 

essas definições, pretendemos tão somente organizar a discussão que desenvolvemos a seguir. 

 Atualmente, parece ser consensual a compreensão de que não há e nunca houve no 

Brasil um modelo genérico e fixo de família (DURHAM, 1982; VIDAL E SOUZA e 

BOTELHO, 2001; SCOTT, 2005). Dessa forma, retomamos algumas características de 

modelos que, embora não sejam os únicos, são fundamentais para a compreensão da família 

brasileira (de base patriarcal, de imigrantes, centrada na relação conjugal ou em arranjos 

domésticos variados). Isso para mostrar a diversidade de famílias que compõem a sociedade 

nacional.  

Com base em dois autores clássicos, expomos o modelo de família patriarcal (FREYRE, 

1987; CANDIDO, 1951). A partir do cultivo da terra, surgiu, no Brasil, a família de 

organização patriarcal dupla que, segundo Antônio Candido (1951), era formada por um 

núcleo central, legitimado socialmente, composto pelo casal branco e por seus filhos 

legítimos; e um núcleo periférico constituído por escravos, agregados, índios, negros, 

mestiços, em que estavam incluídas as concubinas dos chefes e seus filhos bastardos, com o 

paterfamilias exercendo o poder sobre todos. 

O patriarca brasileiro tinha o controle de tudo (economia, sociedade e política) e de 

todos (parentes, agregados, filhos e esposa submissa, passiva e reprodutora de herdeiros), 

ainda segundo Candido (1951). A mulher brasileira comportava-se de acordo com sua classe 

social. As mulheres de classe inferior conheceram o trabalho físico e árduo, embora gozassem 

de maior liberdade pessoal. E, algumas de elite, mostraram-se eficientes matriarcas, sob forma 

de domínio patriarcal. 

                                                
11 Durham (1982) distingue com bastante propriedade esses e outros termos como, por exemplo, unidade 
residencial traçando um estudo bem elaborado sobre a importância e generalidade de um modelo de família 
brasileira centrado na relação conjugal.   
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A mulher, na figura de mãe, de acordo com Freyre (1987), e ocupando posição central 

na família, ganha o status de símbolo da honra familiar e da solidariedade moral do grupo. 

Esta mulher-mãe era o porto seguro em quem os filhos buscavam refúgio e consolo, a 

companheira nos momentos de aflição. Tal mulher viveu enclausurada  nessa época, tudo de 

que necessitasse vinha a sua porta. Tudo isso para proteger esse ser tão indefeso (como era 

vista a mulher), para resguardá-la das tentações mundanas. 

Além disso, essas mulheres, muitas vezes ainda precoce, geravam muitos filhos, fato 

que asseverava a virilidade do marido. Essa forma de vida, como salienta Freyre (1987), 

deveu-se não só ao sistema político, econômico e social bastante opressivo, como também à 

opressão do homem, sexo forte, sobre a mulher, sexo frágil. O lar, então, era local sagrado e a 

boa manutenção desse espaço agradável e confortante era de responsabilidade da mulher que 

cuidava do bom andamento da casa para não sobrecarregar o marido e confortá-lo quando 

preciso. 

Após a instalação da família real no Brasil, fato que possibilitou o avanço da 

urbanização, surge uma classe média (imigrantes europeus, trabalhadores assalariados 

profissionais liberais). Estes outros “brasileiros” foram responsáveis por apresentar novas 

idéias à corte. Contudo, para a mulher quase nada havia mudado, sua posição e função social 

eram consideradas naturais para as concepções científicas da época. Ela, agora, acumulava as 

funções de procriadora e dona-de-casa com as de colaboradora e incentivadora do homem. 

Assim, a mulher passou a ser concebida como responsável pelo sucesso dos filhos e do 

marido. Passou a dar o ar de sua graça, apresentar seus dotes em festas, salões, teatros e seu 

desempenho nesses eventos era decisivo para o êxito do marido. 

Como ser de segunda classe, a mulher tinha quando muito acesso ao ensino elementar. 

Até porque não precisava de maior formação sendo destinada aos papéis de mãe e esposa. Os 

currículos eram diferentes para homens e mulheres. Mas isso não impediu que a mulher 

menos abastada ingressasse no mercado de trabalho como professora (profissão condizente 

com sua condição — feminina). 

Todavia, o trabalho era apenas uma opção enquanto não aparecesse um casamento — a 

“realização” para a mulher. A construção social dessa concepção da mulher pode ter sido 

reforçada e perpetuada pela própria literatura que deu vida (ficcional) a muitas personagens 

submissas. Percebemos isso de forma bem marcada nas palavras da personagem Ana, da 

novela Mãos Vazias de Lúcio Cardoso (obra lançada em 1938):  “— Ana, é possível que você 

viva conformada com a sua existência? (...) — Tenho marido. De que mais preciso?” (p.221) 
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Apresentamos também uma outra possibilidade trazida por Ida, protagonista na obra 

supracitada. Porém, esta era a imagem do desconforto com sua condição, figura já reificada 

pelos afazeres domésticos que se questionava se aquilo era vida (GOMES, 2002): 

 
“... E, mesmo, ela já não podia tolerar aquela vida de sombra, vigiando continuamente as 
travessuras do pequeno. A revolta começara a alimentar o fel no fundo do seu espírito. 
Tornara-se amarga, a existência parecia-lhe desprovida de qualquer sentido.” (p.228) 

 

Entretanto, como já pontuamos, estudos mais recentes têm questionado o modelo de 

família patriarcal como sendo universal e fixo. Vidal e Souza e Botelho (2001) ressaltam que 

através de contraposições documentais o modelo patriarcal exposto nos clássicos tem sua 

validade posta em dúvida tanto em termos históricos quanto em termos regionais. Ademais, a 

partir da releitura de Alfredo Ellis Junior, Cassiano Ricardo, Alceu Amoroso Lima e Sylvio 

de Vasconcelos, Vidal e Souza e Botelho (2001) ressaltam a presença de variantes regionais 

de família (São Paulo e Minas Gerais) no pensamento social brasileiro além do que apresenta 

a literatura clássica sobre o assunto e criticam veementemente os que tomam o regional como 

síntese do nacional. 

Já Durham (1982), afirmando ser o patriarcado um padrão bastante restrito para cobrir 

os diversos segmentos sociais, enfatiza-o como uma forma de organização familiar que só se 

efetivou plenamente nas camadas dominantes. Por sua vez, Hoffnagel (2005) discutindo o 

conceito de família na obra de Emílio Willems destaca a importância do autor em insistir na 

diversidade de organização familiar existente no Brasil e em questionar a existência da família 

patriarcal tradicional nas classes média baixa e baixa. Hoffnagel (2005) ainda ressalta o 

empenho de Willems em descobrir de que maneira mudanças sociais e culturais alteravam a 

organização social de imigrantes alemães e japoneses. Isso em comunidades pertencentes a 

classes sociais distintas e em regiões também diversas.   

Scott (2005) também nega a idéia de isolamento e unicidade nas imagens de famílias. 

Estudando a identidade nacional no cenário global, o autor expõe diferentes arranjos que 

constituem a nação brasileira relacionando-os às transformações geopolíticas, econômicas e 

simbólicas.  Discute questões de raça e miscigenação; analisa a família patriarcal, a família 

nuclear (que se expandiu com a urbanização), as famílias empobrecidas e as formas 

alternativas de estruturação familiar. Dessa maneira, ele defende a consolidação da 

diversidade familiar e fala em “famílias brasileiras”, asseverando que 
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pluralidade e flexibilidade são as adaptações a novos padrões demográficos de maior 
longevidade, nupcialidade tardia, separações crescentes, fecundidade reduzida e migração 
cada vez mais transnacional alteram de vez  as velhas imagens de caminhos na direção de 
qualquer tipo único de família..      

 

Entretanto, é fundamental salientar que, mesmo com tanta diversidade nas formas de 

organização familiar, em diferentes segmentos sociais, há pontos comuns a todos os modelos. 

Durham (1982, p.43) afirma que 

 

os padrões de divisão sexual do trabalho que atribuem à mulher as tarefas domésticas e o 
cuidado com as crianças assim como a relação de dominação do homem sobre a mulher 
parecem ter sido extremamente uniformes no Brasil e marcaram profundamente todas as 
formas, instáveis ou estáveis, de organização familiar. 

 

Nesse contexto de pluralidade em que se discutem as semelhanças e dessemelhanças na 

organização familiar, é importante inserir o papel do movimento feminista nas mudanças 

sociais. Ademais, é necessário refletir sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho 

vencendo, em muitos campos, a rígida divisão sexual. Isso para pensarmos também sobre 

renovação de papéis sociais entre homens e mulheres. 

Alves e Pitanguy (2003) conceituam o feminismo como um processo de transformação 

que tem raízes no passado e se constrói no dia-a-dia. A partir de então, as autoras buscam a 

herança do silêncio na Grécia, onde a mulher se assemelhava ao escravo, já que ambos 

executavam trabalhos manuais que eram bastante desvalorizados. Na civilização romana, as 

pesquisadoras também salientam a legitimidade do paterfamilias com plenos poderes sobre 

todos, inclusive sobre a mulher. Todavia, esta já começou a protestar contra a sujeição, como 

pontuamos antes.  

É no século XVII, na América, ainda segundo Alves e Pitanguy (2003), que surgem as 

que seriam as primeiras vozes a anunciar o feminismo como movimento político.                                                                                                         

Já na França o movimento assume um discurso próprio afirmando a especificidade da luta da 

mulher. Seguem-se no século XVIII pela Europa a realização de atos, ainda que isolados, 

visando alterar a realidade de sujeição da mulher. No século XIX, o capitalismo se consolida 

caracterizado pela luta por melhores condições de trabalho e pelos direitos de cidadania 

(sufrágio universal).                                                                                              

É pertinente a partir de agora lembrarmos o papel da mulher nesse contexto de luta por 

mudanças sociais concretas. Durante as duas Grandes Guerras Mundiais, o trabalho da mulher 
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é absorvido em substituição ao do homem que estava na batalha, mas com o regresso desse, 

muitas mulheres retornam ao seu lugar “natural”, a casa. Já no começo do século XX, muitas 

mulheres solteiras conseguem desenvolver funções antes destinadas apenas aos homens. 

Contudo, como esclarece Rocha-Coutinho (1994), esse fato não diminuiu a importância da 

mulher nas suas obrigações “femininas”, mesmo porque isso não concedeu a  ela maior 

realização pessoal nem mesmo autonomia econômica. 

Nesse sentido, ressaltamos que, na sociedade capitalista, a exemplo de tantas outras, em 

que as questões de gênero são secundárias, a mão-de-obra feminina é auxiliar e explora, 

muitas vezes, habilidades manuais que as mulheres “herdaram naturalmente” não precisando 

assim ser bem remuneradas, uma vez que não houve esforço para desenvolvê-las. Por outro 

lado, o papel da mulher na família é dentro de casa, reproduzindo herdeiros e cuidando da 

casa, dos filhos e do marido. Sua renda não se destinava, então, ao suprimento das 

necessidades dos seus sendo tão somente complementar.  

No tocante à sexualidade, ao homem era permitida uma agitada vida sexual antes e 

depois do casamento. Isso até o engrandecia perante a sociedade, era a prova de sua 

virilidade. Já a mulher, tinha de manter-se pura, casta até o casamento e, caso esse ocorresse, 

tal homem seria o único que ela conheceria. Portanto, solteironas e mães solteiras carregam 

fortes estigmas e são bastante discriminadas, embora já em menor grau hoje em dia. 

Em 1930 e 1940, Alves e Pitanguy (2003) afirmam  o atendimento formal à cidadania 

das mulheres (podiam votar e ser votadas, ingressar em instituições escolares e fazer parte do 

mercado de trabalho). Divulgam-se assim algumas publicações discutindo  a desigualdade 

sexual (Simone de Beauvoir, 1940, “O Segundo Sexo”, apud Alves e Pitanguy, 2003) e mais, 

na década de 60, discutindo a condição da mulher (“A Condição da Mulher” de Juliet 

Mitchell e, no Brasil, “A mulher na sociedade de Classes” de Heleieth Saffioti, apud Alves e 

Pitanguy, 2003).  Todavia, só em 1932 o Brasil reconheceu o direito ao voto das mulheres e o 

tornou obrigatório para homens e mulheres na Constituição Federal de 1934. 

A partir da década de 60, a revolução feminina chegou a outras áreas. Todavia, existiam 

ainda em grande escala as desigualdades sociais, políticas, culturais e trabalhistas que 

impulsionavam as mulheres a continuarem lutando pela (re)clamada igualdade. O feminismo 

se volta para o questionamento das raízes das desigualdades denunciando a mística da 

inferioridade natural da mulher (ALVES & PITANGUY, 2003).  

Já o uso da pílula permitiu a mulher maior liberdade sexual, social e cultural, pois, a 

partir dessa conquista, ela teve a chance de decidir se quer e quando será mãe embora ainda 
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sofra bastante preconceito caso não opte pela maternidade. O casamento deixou de ser o 

destino  almejado por todas, agora, a mulher vê-se mais ocupada com o espaço público, 

preocupa-se em construir uma função fora do lar. 

Na década de 70, quando o feminismo, enquanto movimento social organizado, foi 

inaugurado no Brasil ressurgindo com força política e com enorme potencial de transformar a 

sociedade, o interesse do movimento se voltou para “recuperação de formas de resistência 

desenvolvidas pelas mulheres em diferentes culturas e que resultam muitas vezes no 

estabelecimento de formas alternativas de exercício de poder” (ALVES & PITANGUY, 2003, 

p. 57). Já nos anos 80, foram formados vários grupos feministas e muitos estudos acadêmicos 

sobre o tema passaram a ser realizados como forma, entre outras razões, de denunciar a 

desvalorização da mulher.  

O final do século XX apresentou incontestáveis conquistas do movimento feminista. 

Porém, a mulher a partir de então passa a desenvolver uma dupla jornada em casa e fora desta, 

embora hoje já se perceba homens contribuindo com os afazeres domésticos. Vale ressaltar 

também a fragilidade dos direitos da mulher ainda muito desrespeitados pela dificuldade de 

vencer  costumes tão arraigados. Até porque a discriminação, como vimos, possui raízes 

profundas em valores tradicionais emergindo do interior mesmo das práticas sociais e das 

decisões institucionais, sejam elas públicas ou privadas. 

Nesse sentido, a violência é uma maneira de atualizar a desvalorização da mulher. Por 

isso também, investigar problemas dessa natureza é fundamental. Entretanto, é importante 

perceber que através da emancipação feminina pode-se tornar público e “punir”, ainda que de 

forma lenta ou muito branda ou, muitas vezes, retirando a legitimidade da punição, casos de 

violência física, moral e psíquica contra a mulher. Além disso, pôde-se amenizar as diferenças 

entre oprimido e opressor. Em contrapartida, é impossível não reconhecer que muitas 

mulheres continuam violentadas e permanecem à mercê de um “senhor”, do sexo masculino 

ou até da porção dominadora que constitui também o seu próprio eu. É sobre isso que 

discutiremos a partir de agora. 

 

2. Violência doméstica: dormindo com o inimigo 

 

Ao se voltar para responder porque a relação entre homem e mulher é de dominação, o 

feminismo lançou mão do conceito de gênero. Essa é uma categoria analítica (SCOTT, 1995) 
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fundamental para compreendermos a complexidade do problema da violência. Diferentemente 

do significado e uso na gramática e na literatura, gênero, de acordo com as feministas, se 

refere a uma teoria da experiência em que os corpos se fazem e se desfazem em um mundo de 

contestações (HARAWAY, 2004).  

Ao narrar suas desventuras teóricas após aceitar escrever sobre gênero para um 

dicionário marxista, Donna Haraway (2004) traça um percurso histórico do termo a partir de 

dois pólos: diferença (contestar a naturalização da diferença sexual) e dominação (lutar contra 

a opressão das mulheres). Ademais, salienta a importância de Simone de Beauvoir ao 

observar que “não se nasce mulher, torna-se mulher” (p. 211). Em contrapartida, lembra as 

críticas feministas à relação binária sexo/gênero e biologia/cultura para se compreender a 

identidade de gênero. Isso porque o corpo é a aparência biológica semelhante em todas as 

culturas, o que não implica numa determinação no comportamento cultural das pessoas; 

enquanto que as categorias necessárias para se entender uma cultura são diferentes de um 

lugar para outro. Assim, Haraway (2004) assevera que para as feministas as categorias de 

natureza e corpo são espaços de resistência às dominações.      

Para demonstrar as desigualdades socioculturais entre homens e mulheres, a Sociologia 

e outras ciências humanas utilizam a categoria gênero.A violência de gênero foi originada na 

discriminação histórica contra as mulheres, num longo processo de construção e consolidação 

de medidas e ações explícitas e implícitas que visam à submissão feminina.  

Dessa maneira, percebemos que não é possível entender a violência sem considerar os 

aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais da sociedade. Tal fenômeno não se reflete 

somente no cidadão, mas, principalmente, no Estado e nas instituições públicas e privadas as 

quais propagam e até promovem ações que geram violência, uma vez que mantêm atitudes 

discriminatórias arcaicas calcadas em valores construídos histórica e culturalmente. 

Violência não significa necessariamente uso da força física, pode ser também uma ação 

que atinja o outro psicológica ou intelectualmente. Pode se referir a obrigar alguém a fazer ou 

deixar de fazer algo que não tem vontade, constranger, incomodar, tolher a liberdade, impedir 

a outra pessoa de manifestar sua vontade. Trata-se de uma expressão de múltiplos significados 

que vem sendo utilizada para nomear desde as formas mais cruéis de tortura, até as formas 

mais simbólicas, que tem lugar na vida social, na família, nas empresas, nas instituições 

públicas, entre outras.  

A temática da violência tomou corpo em meados do século XX, sobretudo, a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948. Já que, então, passaram a 
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vigorar os valores de liberdade e felicidade. Assim, ações que atentassem contra a integridade 

física ou moral do ser humano, ou mesmo contra sua liberdade passaram a ser vistas como 

atos de violência. Todavia, esse fenômeno complexo tem uma série de fatores (sociais, 

econômicos, políticos, culturais) e tende a atingir, normalmente de forma diferenciada, 

homens e mulheres. Estas não só estão sujeitas à violência urbana, mas também a outras 

formas de violência mais específicas12:  

 

• Violência contra a mulher: tipo específico de violência interpessoal praticado 

pelo homem contra a mulher; 

 

• Violência doméstica: forma que se realiza no âmbito da casa e pode ocorrer tanto 

entre homens e mulheres como entre pais/ mães e filhos (as) e entre jovens e 

pessoas idosas; 

 

• Violência de gênero: refere-se especificamente aos papéis sociais impostos a 

homens e mulheres, reforçados por estruturas sociais hierarquizadas que 

estabelecem relações de violência entre os sexos e não às diferenças biológicas 

entre homens e mulheres que determinam o emprego da violência contra a 

mulher. 

 

O reconhecimento dos direitos políticos, sociais, culturais, ambientais e econômicos na 

DUDH inspirou vários tratados, convenções, pactos internacionais e alterações na própria 

Constituição Federal, chamando a atenção para a igualdade diante à Lei. 

 

 O conceito ampliado de violência de gênero se consolidou na Convenção para prevenir, 

punir e erradicar à Violência contra a Mulher — Convenção de Belém do Pará, 1994, assinada 

por mais de 30 países que definiu violência contra a mulher como “... qualquer ação ou 

conduta baseada em gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado...”. 

Barsted e Garcez (1999) também asseveram que a violência contra as mulheres é fruto 

de um contexto sócio-econômico e cultural que historicamente discrimina o sexo feminino. 

Dessa forma, não é de se estranhar que a mulher brasileira viva em situação de extrema 

                                                
12 Cartilha elaborada pela União de Mulheres de São Paulo. Conheça seus direitos – Violência doméstica e 
sexual. 2ª Ed. Revisada e ampliada, 2001. 
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vulnerabilidade à agressão física e moral perpetrada por seus familiares, em especial maridos 

ou companheiros.  

A violência contra a mulher pode se efetivar de diferentes tipos:  

• Violência Física – trata-se de qualquer ação ou omissão com o intuito de 

ofender a integridade física ou saúde corporal; 

 

• Violência Psicológica – refere-se à  ação ou omissão que visa produzir dano 

psicológico ou dor emocional a outra pessoa, provocando insegurança, 

desespero, culpa, incapacidade, frustração ou fracasso, medo, humilhação e 

queda do nível de auto-estima, entre outras questões;  

 

• Violência Sexual – trata-se de conduta que constranja a mulher a presenciar, 

a manter ou a participar de relação sexual contra sua vontade, por meio de 

ameaças, chantagens ou força física, entre outros aspectos; 

 

• Violência patrimonial – refere-se ao ato de reter, subtrair, destruir parcial 

ou totalmente, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores 

e direitos ou recursos econômicos, inclusive os destinados à satisfação de 

suas necessidades; 

 

• Violência moral – compreende a conduta que configure calúnia, difamação 

ou injúria.  

 

A própria legislação terminava por legitimar atos de violência. Em 1962, o Código Civil 

vigente, tolhia legalmente em grande parte os direitos civis das mulheres casadas que eram 

consideradas incapazes de praticar determinados atos sem o consentimento do marido, 

situação que só mudou a partir da Lei 4121 de 27/08/62 (ROCHA, 2001). Já a Constituição 

Federal de 1969 apenas reconhecia como legítimas as famílias resultantes do casamento 

indissolúvel. Uniões estáveis, a exemplo do Código Civil, não eram reconhecidas. 

De acordo com o que dissemos anteriormente, foi a partir do final dos anos 70, quando 

começaram a surgir denúncias crescentes acerca da violência doméstica, com relatos de 

espancamentos, ameaças e homicídios de mulheres, que as lideranças feministas 

concentraram seus esforços e mobilizações para retirar a violência contra a mulher da 
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condição de fenômeno invisível e privado, exigindo do Estado sua responsabilidade como 

poder político. Nessa luta, a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979) foi um marco histórico ao dar visibilidade 

aos direitos humanos da mulher e definir a discriminação contra a mulher (ROCHA, 2001). 

Esse tipo específico de violência era naturalizado, entendido como algo que sempre 

existiu e que não poderia ser alterado. Todavia, no contexto de luta feminista, já não se 

admitia que a mulher fosse impedida de trabalhar fora de casa, tampouco proibida de sair só 

ou de ter amigas, impedi-la de participar de atividades sociais, então, nem pensar. As ofensas 

morais em público ou no espaço privado do lar são repudiadas e até “condenáveis”. O que 

dizer então das relações sexuais forçadas dentro do casamento?  

A mulher é violentada em muitos aspectos como: o físico, o psíquico e o sexual. Sente-

se só e muitas vezes não consegue vencer a dependência econômica e/ou emocional em 

relação ao seu agressor. Este, na maioria dos casos, (com-) partilha de sua intimidade sendo o 

marido, companheiro, namorado, pai, filho ou irmão. Assim, essa mulher dependente vive 

com o “inimigo”, a violência vem então de onde não se esperaria. 

Nos anos 80, a pauta das mulheres brasileiras inclui um conjunto de reivindicações por 

serviços e equipamentos sociais voltados a contemplar suas necessidades específicas, 

sobretudo no enfrentamento à violência de gênero. Então, o Estado foi chamado a se 

comprometer com  o problema e se sentiu ainda mais intimado a implementar mudanças 

diante dos prejuízos ao desenvolvimento social e pessoal que atingem as mulheres em 

situação de violência  eminente risco de vida. 

A militância feminista foi responsável pela criação dos SOS Corpo nos anos 80, como 

SOS Corpo Recife e SOS Mulher São Paulo, importantes instrumentos para demonstrar e 

enfatizar a necessidade de serviços públicos de atendimento à mulher. Ademais, tais centros 

foram utilizados pelo movimento feminista para fazer atendimento e acolhimento às mulheres 

vítimas de violência, fazendo reflexão sobre a condição feminina, oferecendo apoio 

psicossocial, orientação e encaminhamento jurídico. 

Organizações dessa natureza permitiram uma nova ação política do movimento 

feminista favorecendo seu reconhecimento nas esferas governamentais à medida que dava 

abrangência e significado a violência contra a mulher. Além disso, contribuíram para a 

criação e implantação dos Conselhos Nacionais de Direitos da Mulher (CNDM) e Estaduais e 

logo em seguida as Delegacias da Mulher e outras políticas públicas. 

De acordo com Bandeira (2005), as delegacias especializadas no atendimento às 

mulheres (Delegacias de Defesa da Mulher — DDM) vítimas de violência de gênero são uma 
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invenção brasileira. Trata-se de instituições criadas nos Estados e Distrito Federal através de 

Lei, Decreto ou resolução, como unidades especializadas da Polícia Civil para o atendimento 

diferenciado à mulher em situação de violência. Esse atendimento diferenciado se baseia na 

compreensão desse fenômeno nos termos da Convenção de Belém. Entre as atribuições das 

DDM estão prevenir, registrar, investigar, tipificar e reprimir as infrações penais cometidas 

contra as mulheres em razão da sua condição de mulher. Esta mulher em situação de violência 

deve ser considerada como sujeito de direito. 

A primeira DDM foi criada na cidade de São Paulo, pelo Decreto Lei 23769, em 6 de 

agosto de 1985. Hoje somam mais de 300 em todo país. O segundo estado da federação a 

instalar uma DDM foi Pernambuco. Atualmente, Pernambuco conta com quatro Delegacias 

Especializadas no Atendimento à Mulher (Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina e 

Caruaru).  

Nesse instante, abrimos um parêntese para apresentar características da Primeira 

Delegacia da Mulher de Pernambuco (1ª DM), unidade onde coletamos nossos dados. A 1ª 

DM/PE atende as cidades de Recife e Olinda, como já dissemos. A instituição tem sede no 

Bairro de Santo Amaro, região norte da cidade, local central que foi estrategicamente 

escolhido pela proximidade do Instituto Médico Legal (IML) para facilitar o acesso da mulher 

vítima que precise realizar perícias médicas (exame traumatológico, sexológico, atentado 

violento ao pudor, contágio venéreo, teste de gravidez, perícia de abortamento, entre outros). 

Hoje, a delegacia possui um efetivo de quarenta servidores públicos para o expediente (das 

oito às 18 horas): duas delegadas (titular, adjunta), três escrivães (duas mulheres e um 

homem), um comissário, trinta e dois agentes de polícia (dez mulheres e vinte e dois homens) 

e dois agentes administrativos (dois homens). Quanto à estrutura física, a unidade funciona 

em um prédio de dois andares (térreo e primeiro andar) pertencente ao Governo de 

Pernambuco/Secretaria de Defesa Social.  

A seguir, informamos a disposição das dependências. No primeiro andar, funcionam: 

 

� Dois gabinetes para as Delegadas com banheiros independentes; 

� Duas salas para o Cartório, onde trabalham 3 escrivães com o apoio de três 

agentes de polícia; 

� Duas salas para o setor administrativo, onde trabalham duas mulheres e dois 

homens agentes de polícia; 
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� Duas salas (uma de apoio psicossocial e uma de arquivo), onde, atualmente, são 

realizadas as atividades de uma equipe de força tarefa, cuja função é agilizar os 

encaminhamentos à justiça, devido a grande demanda de denúncias recebidas; 

� Um banheiro para os funcionários (homens e mulheres) e 

� Uma copa; 

 

No térreo, funcionam: 

 

� Uma sala de recepção (triagem, realizada por homens); 

� Uma sala para o comissariado; 

� Duas salas para o registro de boletins de ocorrência registrados, 

preferencialmente, por policiais mulheres (4);  

� Um gabinete (com banheiro) para delegada plantonista; 

� Uma sala para setor de investigação; 

� Sala de reconhecimento, onde a vítima pode identificar o agressor sem ser vista 

por ele; 

� Duas celas com instalação sanitária; 

� Dois alojamentos (o feminino possui banheiro e o masculino não) para os 

policiais e 

� Um banheiro para o público (mulheres e homens). 

 

Embora percebamos necessidades como a falta de um banheiro único para mulheres, por 

exemplo, no tocante à estrutura, essa unidade está bem melhor em relação a outras do estado 

em que não se tem nem mesmo material básico de trabalho. Toda essa composição, não 

apenas estrutural, mas também humana, é resultado da luta social por melhores condições de 

atendimento a mulheres vítimas de violência. 

Voltando à discussão sobre a importância da luta feminista para a visibilidade e o 

enfrentamento do problema da violência de gênero, passou a ser consenso que esse 

enfrentamento exige o envolvimento de toda a sociedade com ações que reúnam recursos 

públicos e comunitários em um esforço comum para prevenir, atender e erradicar essa prática. 

Nessa luta, são necessárias ações integradas em diversas áreas e instâncias.  

Aspecto fundamental no atendimento às demandas públicas é o reconhecimento 

legislativo dos direitos. A Constituição Federal do Brasil de 1988, no parágrafo 8º do artigo 

226, passa a admitir a violência doméstica, além de agregar ao Estado a responsabilidade de 
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coibi-la. A partir de então, importantes alterações legislativas são incorporadas ao texto 

constitucional em relação à igualdade de homens e mulheres na vida pública e privada.  

A Lei 8930 de 1994 incluiu o estupro entre os crimes hediondos e inafiançáveis. Já a Lei 

9029/95 passou a considerar crime a exigência de atestado de esterilização e de teste de 

gravidez para efeitos de admissão ou permanência no emprego. Também em 1995, a Lei 9046 

determinou que estabelecimentos penais destinados às mulheres fossem dotados de berçários, 

nos quais as condenadas pudessem amamentar seus filhos, obedecendo ao disposto da 

Constituição Federal de 198813.  

Para complementar a fragilidade dos serviços de apoio a mulheres vítimas de violência, 

em 1995 foi sancionada a Lei 9.099 que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais (Lei do Termo Circunstanciado de Ocorrência — T.C.O.) que institui penas leves 

aos agressores. A maioria dos casos de violência contra a mulher era “tratada” pela Justiça 

através desse “mini-processo” —T.C.O. que quase sempre “dá em nada”, palavras das 

maiores interessadas em medidas mais eficazes. Isso se justifica por sua própria natureza — 

simplicidade, celeridade e buscando sempre que possível à conciliação. 

Para atender às exigências do momento, o novo Código Civil brasileiro sancionado em 

10 de janeiro de 2002, que passou a vigorar em janeiro de 2003, substituiu a palavra homem 

por pessoa e estabeleceu direitos iguais para homens e mulheres na sociedade conjugal. Ainda 

foi ampliado o conceito de família (o casamento propriamente dito) reconhecendo-se as 

uniões estáveis.  Já em 2004 a Lei 10.886 reconheceu o tipo penal “Violência Doméstica” 

ampliando sua compreensão para os casos de coabitação ou de hospitalidade. O ano de 2005 

trouxe uma série de modificações: a Lei 11.106 alterou artigos do Código Penal bastante 

discriminatórios, como por exemplo, o artigo 219 que considerava apenas o rapto de “mulher 

honesta” como crime. Revogou-se ainda o artigo 240 do CPB que considerava o adultério 

crime, argumento que justificou não apenas culturalmente crimes contra as mulheres 

alegando-se legítima defesa da honra (ROCHA, 2001). 

Em setembro de 2006, entrou em vigor a Lei 11.340/06, mais conhecida como “Lei 

Maria da Penha”14, por ser o nome de uma mulher vítima de violência cometida pelo marido 

(duas tentativas de homicídio) que virou símbolo na luta por uma legislação mais severa. 

Nesse intuito, surgiu essa Lei para punir com pena de prisão o autor de atos de violência 

doméstica. 
                                                
13 A respeito da legislação sobre violência contra a mulher é pertinente a análise dos estudos de Rocha (2001) e 
Barsted & Garcez (1999) que fazem um relato detalhado das mudanças na legislação para atender a essa 
problemática específica.   
14 Lei nº 11.340. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Presidência da República, Brasília, 2006.  
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Somando-se a esses aspectos, o movimento feminista no Brasil também contribui para 

outras conquistas como a criação de alguns serviços de apoio à mulher vítima de violência 

(saúde, delegacias especializadas, casas-abrigo ou centros de apoio). Todos com ações 

voltadas especificamente para mulher. Contudo, de acordo com Machado (2002), salientamos 

mais uma vez que não se atingiu um nível de excelência nesses serviços, uma vez que a 

estrutura é precária e carecem de profissionais especializados (médicos, policiais, psicólogos, 

advogados...). 

Há que se destacar também o trabalho das coordenadorias municipais da mulher, bem 

como das secretarias estaduais. No âmbito nacional, a criação da Secretaria Especial de 

Políticas Públicas para as Mulheres em janeiro de 2003 com status de Ministério ratifica o 

novo olhar governamental em relação à elaboração e execução de políticas voltadas para a 

mulher. Fato que evidencia também o compromisso estatal com a prevenção, assistência e 

combate à violência contra a mulher.  

Além do mais, é preciso reconhecer os avanços legislativos que foram dados 

especialmente na última década, incluindo a legislação penal, no qual importantes alterações 

foram introduzidas no Código Penal. Sobretudo, porque esses aspectos têm uma eficácia 

simbólica e prática no imaginário social e na vida das mulheres. Entretanto, embora ainda seja 

cedo para comprovar a eficácia prática da Lei 11.340, faz-se necessário compreender a 

complexidade do problema que, como já vimos, têm raízes profundas, exigindo um esforço 

amplo e diversificado para atingir conquistas mais globais e mudanças sociais efetivas.  

Ressaltamos ainda que, de acordo com nossa vivência na delegacia e com nossas notas 

de campo, nos pareceu interessante refletir sobre a importância do amor romântico nas 

relações afetivas em que há violência. É nesse caminho (considerações sobre o amor 

romântico) que prosseguimos com nossas considerações sobre o referido problema.  

 

3. Amor Romântico: a eterna busca pela completude 

 

Entendido em sentido lato sensu, o amor é um forte sentimento de apego, um querer 

bem. Nesse sentimento, não se deseja nada mais que o bem-estar do outro — o ser amado. O 

amor é assim um sentimento positivo. Em seu nome se faz loucuras, quem ama se sacrifica 

diariamente. Quem ama considera o outro em primeiro lugar. Talvez as mulheres tenham 
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aprendido muito bem essa lição. O amor  é o sentimento máximo de afeto, atração ou desejo. 

Não está restrito a mulheres e homens (amor conjugal, sexual).  

Apresentamos aqui duas definições bíblicas do amor:  

• Segundo o apóstolo Paulo (I Coríntios, 13, p. 4-7), “o amor é sofredor, é benigno; o 

amor não é invejoso; o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta 

inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita 

mal; não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade; tudo sofre, tudo 

crê, tudo espera, tudo suporta.” 

 

• De acordo com o apóstolo João (João, 15, p.12-13), Jesus Cristo disse a seguinte frase: 

“O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 

Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.” 

Mas, de onde vem essa idéia de que o amor vai nos salvar? E o que vem a ser o amor 

romântico? 

No amor platônico (Platão, 2004), o amor era entre homens, era um amor homossexual. 

As mulheres não tinham o direito de amar. Então, foram excluídas devendo apenas 

reproduzir. Eros era o caminho para a verdade, um impulso/desejo para o saber, para o mundo 

das idéias sendo dessa forma bom e verdadeiro. No mundo real, o amor era falso, apenas 

aparência. Para Platão, existiam três tipos de amor: amor erótico (paixão), amizade e ágape (o 

amor celestial, divino). 

 Para Aristóteles (apud Tiburi, 2004), o tipo mais importante de comportamento era a 

amizade (philia). O filósofo grego a classificou em três categorias a saber: amizade por 

interesse, amizade parcial (por prazer) — o outro me interessa na medida em que me dá 

prazer, e amizade que eu tenho porque admiro a excelência do outro (sua bondade, por 

exemplo) ou porque tenho com ele certa identificação (respeito, admiração). A amizade seria 

assim uma escolha racional e não um sentimento. Portanto, a amizade requer trabalho e é mais 

importante que o amor, ainda segundo Aristóteles. 
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Dessa maneira, percebemos que o amor romântico é criação recente. A noção atual de 

amor foi forjada na Idade Média com os trovadores e seu amor cortês (PRIORE, 2005), e 

estabelecida em definitivo no século XIX, com o Romantismo europeu. 

No Tratado do Amor Cortês de André Capelão (apud Tiburi, 2004), tem-se as origens do 

mito do amor com a propriedade de salvar. O objetivo do trovador era cortejar a mulher, 

seduzi-la e, assim, retirar a áurea de diabólica, de bruxa que ela tinha, na época, trazendo à 

tona a imagem da mulher mãe, da santa. Os elementos da sedução de então eram: bondade do 

caráter, beleza física e a competência retórica (tinha de ser bom de conversa). Dessa forma, é 

natural que desde sempre o homem tenha sido a única saída para a mulher.  

No amor cortês, a felicidade fica com as pequenas coisas, com a “sobra”. A esfera 

privada,  o lar e a família dão sentido ao amor e, portanto, também à vida. Assim, o amor 

romântico é uma construção maquiavélica  (ideológica). Uma construção que se desenvolve 

como padrão e persiste até hoje, fortemente difundida, desde a infância, através dos contos de 

fada.  

Essa obrigação causa infelicidade, frustração porque sempre esperamos encontrar a 

pessoa amada que nos completará. A felicidade passa a obedecer a um padrão pré-

estabelecido. Sobre esse aspecto, citamos Octavio Paz (1984, p. 179) para quem “a sociedade 

concebe o amor, contra a natureza deste sentimento, como uma união estável e destinada a 

criar filhos. Identifica-o com o casamento. Qualquer transgressão desta regra é castigada com 

uma sanção cuja severidade varia de acordo com o tempo e o espaço.” 

Se, desde que nascemos até a vida adulta, a sensação de separação, de ruptura inicial só 

faz ampliar e se transforma em sentimento de solidão, como diz Paz (1984, p. 175), é natural 

que toda a nossa vida, busquemos a qualquer custo a completude. Mesmo assim, constatamos 

que a teoria do amor é um construto humano (social, cultural e histórico) e não natural. 

Portanto, resguarda uma certa perversidade, voltada para si mesma (masoquismo) e voltada 

para o outro (sadismo). Tais aspectos parecem ficar evidentes quando o amor se transforma 

em sentimento de posse e, quando frustrado, busca respaldo na violência para se prevalecer 

pela força.   

Priore (2005), por sua vez, contando como se constituiu o amor enquanto fenômeno 

histórico, afirma que, no Brasil Colônia, existiam duas formas básicas de amor: o ideal 
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(domesticado) e o amor-paixão controlado pela moral cristã. O casamento, além de uma 

estratégia de controle da sexualidade, era um negócio para a vida, isso nas classes mais 

favorecidas.  No século XIX, a historiadora salienta as transformações nos costumes afetivos 

a partir da aparição dos meninos de recado e do uso de cartas. Então, ainda se distinguia o 

amor real (negócio) do amor literário mais voltado para a felicidade.  

A revolução sexual, no século XX, e as transformações tecnológicas (meios de 

comunicação e cinema) tiveram papel essencial para consolidação do amor enquanto prática 

social de intimização. O casamento já não é um negócio e sim fundamento do amor 

romântico. As relações se fundamentam assim na intimidade e na construção de uma 

comunicação emocional (GIDDENS, 1993). 

Para o sociólogo inglês Anthony Giddens (1993), em estudo sobre as questões 

provocadas pela revolução sexual, a cultura moderna oculta uma história emocional ainda não 

desvelada. Segundo ele, homens e mulheres estão afastados emocionalmente e às mulheres 

cabe o papel mais importante na constituição de uma subjetividade democrática. De acordo 

com o autor, frente às mudanças ocorridas nas últimas décadas e em meio ao que chama de 

“sexualidade plástica”, não atrelada à reprodução, a intimidade corresponde a uma 

comunicação emocional de alteridade, pois o outro é reconhecido e considerado numa relação 

de igualdade interpessoal.  

Dessa forma, o amor parece ser um aspecto fundamental na busca de mudanças nas 

relações conjugais, já que parece interessante construir a intimidade na perspectiva de 

Giddens (1993), de uma subjetividade altamente democrática. O relacionamento pressupõe 

assim a igualdade de papéis entre pares que se reconhecem e se consideram enquanto 

indivíduos, traços esses bastante pertinentes à análise que ora nos propomos.  

Além desses aspectos sociológicos, antropológicos e históricos sobre os quais refletimos 

até o momento (família, feminismo, gênero, violência e amor romântico), essa pesquisa 

pretende analisar fatos lingüístico-discursivos que se relacionam plenamente com os 

discutidos nesse bloco, melhor dizendo, que são (re)construídos através do discurso. Sendo 

assim, no capítulo seguinte, expomos as teorias de base lingüístico-discursivas que 

fundamentam nossa investigação.  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO: “CONCEITOS CENTRAIS” 
 

Para melhor compreender o discurso feminino, que revela o que diz, faz e pensa a 

mulher quanto a sua própria identidade social, recorremos aos postulados da Análise Crítica 

do Discurso (ACD). Isso por tratar-se de uma teoria do discurso orientada socialmente, cujos 

focos são a mudança, a ação e a transformação social.  

A partir de uma abordagem multidisciplinar (teorias lingüístico-discursivas e teoria 

social), procuramos analisar alguns aspectos textuais como: o léxico, os pressupostos, os 

subentendidos, os atos de fala, os tipos de argumento e de modalização. Assim, pretendemos 

verificar como se constroem a identidade social das entrevistadas a partir dos 

posicionamentos assumidos, acatados ou rejeitados. Isso em uma situação particular que é a 

de denúncia. Então, o foco de nossa pesquisa é o discurso feminino, discurso de mulheres 

vítimas de violência de gênero. É esse discurso que aqui tomamos como uma prática social, 

desenvolvido a partir da construção de justificativas que tanto revelam a sujeição como a  

insurreição à situação de violência.  

Essas estratégias cumprem funções sociais e revelam valores ideológicos legitimados e 

constituídos socialmente através de discursos. Dessa forma, nossa investigação se dará nas 

dimensões pragmática, argumentativa e ideológica. Alinhada ao propósito da ACD, a presente 

análise estuda a função desempenhada pelo discurso na sociedade focando relações de 

dominação, poder e desigualdades na construção de identidades sociais. 

 

1. A noção de discurso 
 

A ACD é comprometida com objetivos sociais, culturais e políticos visando à mudança 

nas práticas sociais e nas relações sociais. Trata-se de uma análise discursiva, teórico-

metodológica, que investiga as relações entre o discurso, a sociedade e a cultura. Adotamos 

essa perspectiva teórica por entendermos o discurso como uma prática social, assim como 

Fairclough (2001), para quem o discurso não apenas representa o mundo, mas o constitui e se 

constitui nele. Nesse sentido, é fundamental tomar as informantes como sujeitos constituídos 

cultural, social e historicamente.  
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Concordamos com Marcuschi (2004) quando afirma que o homem usa a língua, na sua 

convivência em comunidades, para atender à necessidade de comunicar-se com os seus 

semelhantes, de estabelecer com eles relações dos mais variados tipos, de obter deles reações 

ou comportamentos, de atuar sobre eles das mais diversas maneiras, enfim, de interagir 

socialmente por meio de seu discurso. Então, a linguagem passa a ser concebida como forma 

de ação (social), ação, sobre o mundo, dotada de propósitos. 

Ainda de acordo com Marcuschi (2004), a língua se dá e se manifesta em textos orais e 

escritos ordenados e estabilizados em gêneros textuais para uso em situações concretas. Dessa 

forma, o lingüista salienta que a língua não é transparente, mas opaca, e essa opacidade é o 

que permite a variabilidade de interpretação nos textos e faz da compreensão um fenômeno 

especial na relação entre os sujeitos.  

Para se produzir um texto, são utilizados vários recursos lingüísticos e extra-lingüísticos. 

Através destes é que se torna possível construir sentidos no texto. Estes recursos são, na 

verdade, estratégias lingüísticas que funcionam como pistas por meio das quais chega-se ao 

sentido.  Todavia, deve-se também considerar para o estudo do discurso as idéias e ideologias 

presentes nas estruturas textuais, bem como suas funções nos textos (Van Dijk, 1992).  

De acordo com Titscher (2003), a ACD é crítica por se fundamentar na lingüística 

crítica, sobretudo em Habermas (Escola de Frankfurt), e por se relacionar à necessidade de 

uma perspectiva crítica que reagisse a pragmática contemporânea e a sociolingüística (teoria 

dos atos de fala e teoria correlativa-quantitativa de Labov, respectivamente). Assim, 

compreende-se a importante relação entre lingüística e estrutura social e admissão do discurso 

enquanto fenômeno social. 

Fairclough (2001) propõe que se considere o termo discurso como forma de prática 

social de uso da linguagem. Disso deriva, de acordo com ele, a implicação do discurso como 

uma forma de ação das pessoas sobre o mundo e sobre os outros. Ademais, “implica uma 

relação dialética entre o discurso e a estrutura social” (p. 91). Em contrapartida, salienta o 

autor que a estrutura social molda e restringe o discurso que é socialmente constitutivo. 

Nesse sentido, Fairclough (2001) salienta que o discurso contribui para construção de 

alguns efeitos, como: as identidades sociais e posições de sujeito; relações sociais 

interpessoais e sistemas de conhecimento e crença. A cada um desses efeitos correspondem 

respectivamente as funções identitária (relacionada ao modo como o discurso estabelece as 

identidades), relacional (correspondendo à representação e negociação das relações sociais 

entre os participantes do discurso) e ideacional (modo como o mundo e seus processos são 

significados nos textos). 
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Ainda segundo Fairclough (2001), o discurso precisa ser concebido numa abordagem 

tridimensional, que diferentemente de outras concepções, procura dar conta de forma mais 

dinâmica de uma análise crítica do discurso. Reproduzimos a seguir o diagrama, elaborado 

pelo estudioso, para representar essa concepção discursiva tridimensional: 

 

 

 

Análise lingüística  

 

  

Análise da natureza dos 

processos discursivos  

 

 

Análise social 

 

 

 

 

No nível do texto, busca-se analisar lingüisticamente aspectos técnicos como léxico, 

gramática, coesão textual e estrutura textual. Já na dimensão da prática discursiva, a 

investigação se volta para a natureza dos processos de produção, distribuição e consumo 

sendo pertinente observar a força enunciativa (atos de fala), a coerência textual e a 

intertextualidade. Sobre a prática social, a análise se concentra no estudo da ideologia 

(pressuposições, metáforas, coerência) e da hegemonia enquanto poder (ordem de discurso, 

relações sociais e assimétricas existentes). 

Todavia, esses níveis de análise são interdependentes. Cada dimensão mantém uma 

relação de troca com as demais. Assim, o evento comunicativo corresponde a uma instância 

de uso da linguagem e é composto pelos três níveis: texto, prática discursiva e prática social. 

Nessa concepção teórica, o discurso se manifesta lingüisticamente por meio de textos 

que consistem, grosso modo, em qualquer passagem, falada ou escrita, capaz de formar um 

todo significativo, independente de sua extensão. Nesse sentido, o texto passa a ser abordado 

no seu próprio processo de planejamento, verbalização e construção. Subjacente a essas 

orientações teóricas deve-se proceder à análise da linguagem em seu funcionamento concreto.  

 

 
 

TEXTO 
 

 
 
PRÁTICA DISCURSIVA 
(produção, distribuição, consumo) 
 

            
   PRÁTICA SOCIAL 
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Dessa maneira, um texto se constitui no momento em que parceiros de uma atividade 

comunicativa global são capazes de construir, para ela, determinado sentido. A esta 

concepção de texto, subjaz a noção de que o sentido não está no texto, mas se constrói a partir 

dele, no decorrer de uma interação. É preciso ressaltar que, ao analisar textos, analisam-se 

também aspectos de forma e de significado (FAIRCLOUGH, 2001). 

Para Fairclough (2001), discurso consiste na ação que as pessoas exercem sobre si e 

sobre os outros. Esta ação mantém uma relação dialética com a estrutura social. Assim, ação 

nada mais é do que o que as pessoas realizam intuitivamente (VAN DIJK, 1997).  De acordo 

com Fairclough e Wodak (1997), ação é uma forma de prática social que se relaciona 

dialeticamente com determinado evento discursivo. Em contrapartida, a situação, instituição e 

a própria estrutura social moldam e são moldadas pelo evento discursivo. Faz-se necessário 

salientar que entendemos por interação social a ação orientada dos participantes para um 

determinado propósito comunicativo. 

Essa perspectiva concebe a linguagem como uma prática social por ter papel 

fundamental na construção da realidade cultural e social. Outra possibilidade é entender 

prática social como eventos sociais que são usualmente realizados a partir de gêneros textuais, 

sem necessariamente envolver a escrita, como propõem Barton e Hamilton (1998). 

Mudança fundamental na teoria da ACD é a noção de sujeito que deixa de ser 

assujeitado e não é mais visto como se possuísse autonomia relativa, como no início da 

Análise do Discurso Francesa (AD), segundo Mussalim (2005). Trata-se de fato de um sujeito 

que é, ao mesmo tempo, construído por processos discursivos e construtor destes, já que sua 

natureza é de um ator ideológico que interage. Por sua vez, a relação entre sujeitos é 

contextual. Essa contextualização se efetiva por relações de poder, dominação e resistência, 

constituídas institucionalmente.  

Nesse sentido, a subjetividade é base dos estudos discursivos, pois cada discurso é o 

lugar privilegiado para o qual convergem vários discursos sociais. No eu plural,  estão 

presentes os resultados do percurso histórico do grupo ou classe social que condicionam as 

ações e os processos de tais ações, bem como a efetivação dos comportamentos dos 

indivíduos/ sujeitos. 

De acordo com Bakhtin (2004), como o eu é plural, a subjetividade também o é. 

Enfatizamos que Bakhtin também recusa a noção de sujeito assujeitado, uma vez que sendo 

ele responsável e responsivo pode reelaborar e inovar os múltiplos discursos sociais, 

produzindo discursos diversos. 
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Para Baccega (2003, p. 23), a subjetividade se forma na “materialidade constituída pela 

manifestação dos vários discursos, instituindo um eu plural”. Dessa maneira, é preciso 

compreender os aspectos social e individual da subjetividade. Um universo em que o outro 

complementa o eu. 

Por entender o discurso como prática social, Fairclough (2001) relaciona o conceito de 

discurso à noção de ideologia e de poder enquanto hegemonia. Ademais, o estudo desses 

aspectos é fundamental porque na ACD as estruturas sociais, as relações sociais e a natureza 

da prática social em que os sujeitos estão envolvidos moldam as práticas. É sobre ideologia e 

poder que discutiremos no tópico seguinte. 

 

2. A noção de ideologia  e poder 

 

O termo ideologia variou bastante de conotação ao longo do tempo. Segundo Chauí 

(1980, p.17), a expressão foi criada pelo filósofo Destutt de Tracy em 1801 na obra “Elements 

de idéologie”. Na época, correspondia à atividade científica que procurava analisar a 

faculdade do pensar, tratando as idéias “como fenômenos que exprimem a relação do corpo 

humano, enquanto organismo vivo, com o meio ambiente”. Já em 1812, com Napoleão, o 

termo passa a ter sentido pejorativo, quando aquele qualifica os ideólogos franceses de 

“abstratos, nebulosos, idealistas e perigosos por causa do desconhecimento dos problemas 

concretos” (Reboul apud Chauí, 1980, p. 17).  

Em seguida, na perspectiva de Marx, o termo também está carregado de uma carga 

semântica negativa. Marx e Engels condenaram os filósofos alemães por sua maneira de ver 

abstrata e ideológica, por não buscarem a união entre a filosofia e a realidade, o elo entre a 

crítica e seu próprio meio material (CHAUI, 1980). A partir de então, ideologia corresponde a 

uma separação entre a produção de idéias e as condições sociais e históricas em que essas são 

produzidas. 

Diferentemente dessa compreensão, é o conceito de ideologia no pensamento 

bakhtiniano (2004). Bakhtin criticou a forma mecanicista com que o termo foi tratado na 

teoria marxista quebrando com a idéia da ideologia como subjetiva/interiorizada e como 

idealista/psicologizada. Passou a tratá-la de forma concreta e dialética. Assim, a percepção 

marxista é reconstruída quando a ideologia oficial é posta ao lado da ideologia do cotidiano. 

A ideologia oficial é relativamente dominante, estrutura ou conteúdo que pretende a adoção 

de uma concepção única de produção de mundo. Já a ideologia do cotidiano, acontecimento, é 
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constituída de forma menos impositiva nos encontros casuais e fortuitos.  Na ideologia do 

cotidiano são distintos dois níveis de produção, homogeneização e de circulação da ideologia: 

estrato inferior15 e estrato superior16. Neste, a ideologia se materializa nas organizações 

sociais determinadas. É na concretude de ambas (ideologia oficial e ideologia do cotidiano) 

que se dá a relação dialética.  

Dessa maneira, a ideologia consiste em uma tomada de posição determinada. Trata-se da 

expressão, organização e regulação das relações histórico-materiais dos homens.  Assim, é no 

grupo organizado no conjunto da vida social que os objetos materiais recebem função 

passando a significar (BAKHTIN, 2004). Cada grupo social tem um universo de signo. Cada 

signo, seja no sentido físico-material seja no sentido histórico-social, possui acento valorativo. 

Logo, todo signo é ideológico. Assim, Miotello (2005, p. 170) enfatiza que “o campo 

privilegiado de comunicação contínua se dá na interação verbal”. Ou seja, é a linguagem o 

lugar privilegiado da “materialização do fenômeno ideológico”. 

 Não é de se estranhar que palavras, acentos apreciativos, entonações, escala dos índices 

de valores, comportamentos ético-sociais sejam portadores da mudança social inscrita pelos 

sujeitos inter-agente. Portanto, a palavra é agente e memória social.  Como múltiplas e 

contraditórias vozes ecoam no signo, este possui acentos ideológicos também diversos. Até 

porque não apaga totalmente outras correntes ideológicas dentro de si.    

Para Bakhtin (2004), a ideologia se constitui e se renova na comunicação interpessoal e 

na organização social. Assim, as condições, as formas e os tipos de comunicação verbal 

possíveis em determinado contexto são determinados pelas relações de produção e pela 

estrutura sociopolítica. Nessa perspectiva, o meio social envolve totalmente o indivíduo, de 

maneira que o sujeito representa uma força social. O foco de estudo não está mais no eu 

individualizado e sim no outro social que passa a atuar. Dessa forma, o sistema de 

representação de sociedade e de mundo é a ideologia.  Esse sistema é construído através das 

referências constituídas nas interações de grupos sociais organizados.     

Nesse mesmo sentido, também recorremos ao conceito de ideologia proposto por Van 

Dijk (1997) que concebe  ideologia não apenas como sistemas básicos de cognições sociais 

fundamentais, mas também como princípios organizadores das atitudes e das representações 

sociais comuns a determinados grupos. Assim, o autor entende o controle mesmo que indireto 

dos modelos mentais. 

                                                
15 É no estrato inferior que se dão “os encontro fortuitos e por tempo limitado, e as atividades mentais e a 
consciência se apresentam sem modelagem ideológica clara.” (MIOTELLO, 2005, p. 174) 
16 No estrato superior, a multiplicidade de fios ideológicos “encontra sua primeira tessitura”. É nesse espaço que 
se dão mais rapidamente as mudanças da infra-estrutura socioeconômica. (MIOTELLO, 2005, p. 174) 
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Em contrapartida, está o pensamento de Fairclough (2001) que define ideologia como 

significações e construções da realidade (re)produzidas e transformadas nas práticas sociais 

que modelam as relações de dominação numa dada sociedade.  Assim, é que se pode dizer 

que, para os três últimos teóricos citados, é pertinente conceber ideologia em sua forma plural. 

Então, usa-se de maneira mais apropriada o termo ideologias. Essas juntamente com os 

valores sociais moldam e são moldadas nos discursos, entendidos como construídos sócio-

historicamente. 

Não menos importante na ACD proposta por Fairclough (2001) é a noção de poder 

enquanto hegemonia. Para o estudioso, com base nas idéias de Gramsci (1971), a hegemonia 

consiste não só em liderança, como também em dominação nos diferentes domínios sociais 

(político, cultural, econômico e ideológico). Trata-se de fato do poder exercido por uma das 

classes tidas como fundamental aliada a outras forças sociais atuando sobre a sociedade como 

um todo. Fairclough (2001, p. 122) ainda ressalta que 

  

“a hegemonia é um foco de constante luta sobre pontos de maior instabilidade entre 
classes e blocos para construir, manter ou romper alianças e relações de 
dominação/subordinação, que assume formas econômicas, políticas e ideológicas.” 

 

Por sua vez, a luta hegemônica se instaura nas instituições da sociedade civil (educação, 

sindicatos, família) em que há “possível desigualdade entre diferentes níveis e domínios” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 122). Dessa forma, também se concebe a luta hegemônica de 

forma dialética (articulando, desarticulando e rearticulando elementos). Ademais, nesse 

contexto, as estruturas discursivas são ordens de discurso, ou seja, facetas discursivas de 

constituição hegemônica em seu equilíbrio contraditório e instável.   

Compreendendo que as hegemonias possuem ideologias, têm-se a dimensão de sua 

produtividade para o estudo de identidades, fenômeno essencialmente ideológico. É sobre 

esse viés de construção identitária que nos debruçaremos a seguir.     

 

3. A noção de identidades sociais 

 

O nosso propósito, com o estudo de identidades sociais, é tão somente compreender 

como se realiza a construção de identidades de mulheres vítimas de violência. A identidade é 

entendida, sobretudo, como uma construção processual das atividades sócio-discursivas das 

quais participamos enquanto sujeitos sociais, históricos e culturais.    
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Assim, partimos do pressuposto que o discurso é um espaço privilegiado de construção 

das identidades sociais (Moita Lopes, 2003). O estudo das identidades ganha força na Pós-

modernidade em que afloram as mudanças culturais, sociais, econômicas, políticas e 

tecnológicas. Assim, a mulher atual tem realizado diferentes papéis na sociedade e isso está 

alterando a organização familiar e também a vida pública. Fato que reflete profundamente na 

construção identitária de gênero (feminino e masculino). 

Dessa maneira, tornou-se urgente repensar os nossos (toda a humanidade) papéis 

sociais, nossas relações, posicionamentos, bem como nossas vidas. O conceito de identidade é 

fundamental para compreendermos tantas transformações. É preciso compreender que usar a 

linguagem é praticar uma ação com vistas a alguém e em determinado contexto, como já 

dissemos antes. Assim, nesse estudo, focalizamos os discursos a partir do falante e do ouvinte 

vislumbrando suas marcas identitárias que as localizam tanto na vida como também 

posicionam seus discursos.  

Frente a uma gama infinita, podemos dizer, de atividades sócio-discursivas é natural a 

articulação de múltiplos papéis sociais. Para Ochs (1996), as identidades sociais, sendo 

construtos sociais, abrangem todas as dimensões do ser social em que se incluem várias 

propriedades tais como papéis (esposa, mãe, filha, amante, profissões diversas, etc), relações 

(profissionais, de parentesco, etc), posição (classe social, status profissional, titulação) e 

identidade de grupo (gênero, religião, idade, etnia, etc). 

Posto isso, fica claro que hoje é preciso entender identidade como um construto plural, 

já que é constituída de maneira fragmentada, contraditória e em fluxo (Moita Lopes, 2002). 

Assim, a mulher dos discursos analisados também é múltipla. Ela é mãe, esposa, 

companheira, amiga, trabalhadora. Então, essa pessoa assume, acata ou rejeita identidades 

construídas socialmente via discurso, bem como posiciona o outro frente a determinados 

papéis.  

A essas perspectivas acrescentamos  a visão de Rajagopalam (1998) que também 

entende a construção de identidade em constante fluxo e a perspectiva de Hall (2006) adepto 

da posição de que “as identidades modernas estão sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas e 

fragmentadas”. 

Segundo Moita Lopes (2003), a identidade é um construto político, tendo em vista sua 

natureza social. O que a pessoa é, ou seja, sua identidade social é construída em práticas 

discursivas. Nesse sentido, enfatiza Moita Lopes (2003:21) que “as instituições e as 

coletividades operam na legitimação institucional, cultural e histórica de certas identidades 
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sociais enquanto outras são tornadas ilegítimas, destruídas, encarceradas, desempregadas e 

patologizadas.” 

Nesse sentido, é pertinente retomar a idéia de que nos tornamos homens e mulheres 

através da educação. Nossa identidade social se constrói socialmente. A esse respeito, Saffioti 

(1991) assegura que mulheres e homens têm suas identidades sociais construídas por meio do 

atendimento ou negação de diferentes papéis que a sociedade quer ver cumpridos por 

determinada categoria de sexo.  

Assim como Fairclough (2001), enfatizamos nessa pesquisa a análise textual. Todavia, 

procuramos não isolar os níveis de análise que como já afirmamos são dependentes e fazem 

trocas entre si. Ademais, nos propomos a realizar um estudo que se situa na interface 

linguagem/discurso e gênero (social). Por isso, passamos a apresentar as dimensões teórico-

metodológicas que dão suporte à nossa análise textual, prática discursiva e social. 

 

4. A dimensão semântico-pragmática 

  

Para analisar o discurso no modelo tridimensional proposto por Fairclough (2001) 

precisamos recorrer aos postulados da semântica enunciativa e da pragmática que tratam, 

entre outras questões, da relação do falante/escritor com o enunciado que produz. Segundo 

teorias lingüísticas de perspectivas acionais (pressuposição e argumentação de Ducrot e atos 

de fala de Austin e Searle), o texto é uma seqüência de atos de fala. Na vertente cognitivista, o 

texto é tomado como um resultado de processos mentais. 

Para Pragmática e a Lingüística Textual, o texto não é concebido como uma estrutura 

acabada (produto) e passa a ser abordado no seu próprio processo de planejamento, 

verbalização e construção. Subjacente a essas orientações pragmáticas está uma concepção de 

linguagem sócio-interacionista, que entende a linguagem como atividade, como forma de 

ação, como lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática de 

diversos tipos de atos (não estamos nos referindo a Austin nem a Searle, pois estes não 

estudaram a linguagem real). 

O texto é concebido, nesta dimensão teórica, como uma unidade semântico-pragmática, 

de um contínuo comunicativo. Quanto à organização da informação no texto, deve-se “tecer” 

o equilíbrio entre o dado e o novo, dois grandes blocos cuja disposição e dosagem interferem 

na construção do sentido.  
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Para se produzir um texto, são utilizados vários recursos lingüísticos. Através desses 

recursos é que se torna possível construir sentidos no texto. Tais recursos são, na verdade, 

estratégias lingüísticas que funcionam como pistas por meio das quais chega-se ao sentido.  

Para dar conta da análise tridimensional do texto, discutimos aqui os implícitos, os atos de 

fala e os processos de argumentação e de modalização. 

  

4.1 Implícitos 

 

Neste tópico, trataremos das relações de sentido entre palavras, bem como entre 

construções gramaticais e até mesmo de efeitos de sentido que se originam no contexto. Isso 

para dar conta da análise do discurso das entrevistadas quando respondiam a questões 

relacionadas à situação de violência de gênero a que estavam submetidas. 

Para este campo teórico, um conceito fundamental é a noção de contexto que varia de 

forma progressiva de acordo com o plano pragmático a que se refira. Hansson (apud 

Armengaud, 2006) classificou a pragmática em três graus de acordo com a noção de contexto 

de cada dimensão. A pragmática de primeiro grau que corresponde à análise de símbolos 

indexicais concebe o contexto como o conteúdo existente (interlocutores, coordenadas de 

espaço e tempo). Já a pragmática de segundo grau estuda a relação entre a forma como uma 

proposição é expressa e a frase pronunciada (distingue-se proposição expressa de sentido 

literal). Por sua vez, a pragmática de terceiro grau analisa os atos de fala que se realizam com 

o uso de determinadas formas lingüísticas.  

Adotaremos, nessa pesquisa, a noção de contexto da pragmática de segundo grau, 

entendida amplamente como o que é presumido pelos interlocutores; bem como o conceito de 

contexto da pragmática de terceiro grau (ambos segundo Hansson, apud Armengaud, 2006), 

que evoca a competência enciclopédica, competências culturais ou transculturais e também 

aspecto individual.  

Posto isso, os conteúdos implícitos costumam ser agrupados basicamente em duas 

noções: a  pressuposição e subentendido. Este equivale ao conceito de implicatura 

conversacional de H. P.Grice (1982). Antes de apresentarmos considerações acerca dessas 

duas categorias (pressuposição e subentendido), são necessários alguns conceitos básicos na 

área: 
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� Proposição – conteúdo semântico de uma sentença. Entendemos por conteúdo 

semântico o que for relevante para a descrição de um certo estado de coisas no 

mundo. 

 

� Asserção – ato de fala que faz uso do conteúdo proposicional. Implica ser 

verdadeira. 

 

� Condições de verdade – condições pelas quais uma proposição é uma 

representação do mundo (verdadeira ou falsa). 

 

Os implícitos lingüísticos se referem a informações veiculadas no enunciado sem que o 

locutor se comprometa explicitamente com sua verdade. Tais informações são inferidas pelos 

interlocutores através de algum raciocínio “autorizado” pelo enunciado. 

 

4.1.1 Pressuposição 
 

Uma das principais preocupações da Pragmática tem sido o estudo dos diferentes tipos 

de conteúdos implícitos que constituem o significado dos enunciados. Esses conteúdos são 

importantes por nos permitir acessar aspectos ideológicos e hegemônicos subjacentes ao texto 

(em nossa análise, o discurso das informantes). 

Concordamos com Ducrot (1987) quando postula que o conteúdo posto é o que o 

locutor afirma, corresponde então ao sentido literal das palavras em uma sentença e como 

conteúdo pressuposto o que faz parte do conhecimento partilhado pelos interlocutores, ou 

seja, as inferências que podem ser feitas a partir da enunciação daquelas sentenças. Assim, 

Moura (1999) salienta que tais conteúdos são dependentes um do outro e que a aceitação do 

posto como verdade leva a aceitar o pressuposto também como verdadeiro. 

Ducrot (1987) atenta para o reconhecimento do pressuposto a partir dos critérios de 

negação e de interrogação. Nesse sentido, Ilari e Geraldi (2004, p. 61), retomando Frege, 

salientam que “uma oração pressupõe outra quando a verdade e a falsidade da primeira 

tornam inescapável a verdade da segunda.” Observemos a explicação deles para o enunciado 

abaixo: 

(1) Pedro parou de bater na mulher. 

Implicitamente, tem-se: 



 

 48 

(2) Pedro batia na mulher, no passado. 

(3) Pedro tem uma mulher em quem batia. 

Logo, (1) não pode ser verdadeira nem falsa se (2) não for verdadeira. Ressaltam que a 

informação pressuposta resiste tanto à negação quanto à interrogação. 

 
(4) Pedro parou de bater na mulher? 

 
Dessa forma, para resolver a aceitação de determinado pressuposto, pode-se recorrer 

às seguintes soluções, de acordo com Moura (1999):  

 

� Sentido metafórico – implicatura – tipo de inferência pragmática baseada no que 

o locutor pretendeu transmitir ao interlocutor. 

 

� Referências a outro período de tempo – intensão – ajustar a significação do tempo 

do posto ao período em que pressuposto seja verdadeiro. 

 

� Conhecimento partilhado - conjunto de proposições que são aceitas pelos 

interlocutores. 

 
Assim, observando-se os exemplos de Moura (1999) com base nas soluções por ele 

apresentadas é possível aceitar os pressupostos das sentenças abaixo: 

 

POSTO PRESSUPOSTO SOLUÇÃO 

 

 O rei do Brasil é maluco. 

 

Existe um rei no Brasil. 

Aceitação possível de 

acordo com as duas 

primeiras soluções. 

      O homem que decretou 

Desterro como a capital 

do Brasil era um 

militar. 

Desterro já foi decretada 

capital do Brasil. 

Aceitação possível de 

acordo com a terceira 

solução. 

 

   

Considerando que o pressuposto é inferido a partir da sentença, Moura (1999, p. 16) 

esclarece que na pressuposição “a negação não afeta a necessidade de aceitarmos como 

verdadeiro o pressuposto.” Moura (idem) explica também que, na pressuposição, não existe a 



 

 49 

relação de condição entre proposições. Por isso, lembra o autor (1999, p. 17) a importância do 

conhecimento partilhado pelos interlocutores: “... Ao falarmos, partimos da hipótese de que 

nossos interlocutores dominem um repertório de informações, sem as quais as informações  

novas que fornecemos não podem ser  compreendidas.”  

Listamos a seguir algumas palavras que ativam pressupostos, isto é, indicam a presença 

deste fenômeno semântico. São elas: descrições definidas (servem para fazer referência. Ex.: 

O presidente do Brasil foi sindicalista. (pp.) Existe um presidente do Brasil), verbos factivos 

(acrescentam fatos tidos como certos. Ex.: João lamentou ter bebido.(pp.) João bebeu.), 

verbos implicativos (João conseguiu abrir a porta. (pp.) João tentou abrir a porta), verbos de 

mudança de estado (João deixou de fumar. (pp.) João fumava.), iterativos (pressupõem a 

reincidência do fato expresso pelo verbo. Ex.: O disco voador apareceu de novo. (pp.) O disco 

voador tinha aparecido antes), expressões temporais (Maria desmaiou depois de encontrar 

João. (pp.) Maria encontrou João.)e sentenças clivadas (sentenças em que se divide uma 

sentença simples em duas orações para se destacar um constituinte da sentença. Ex.: Não foi o 

João que beijou a Maria. (pp.) Alguém beijou Maria.). Essas palavras, segundo Moura (1999), 

têm o papel de, dado um certo contexto, recuperar certas pressuposições que se considera 

como fazendo parte do conhecimento compartilhado dos interlocutores. 

Queremos ainda distinguir o fenômeno da pressuposição de um outro tipo de relação 

entre enunciados que é o acarretamento. Para Moura (1999, p. 52), este fenômeno 

corresponde a  uma relação de condição em que “se uma proposição a implica uma 

proposição b, isso significa que se a é verdadeira, então b é necessariamente verdadeira.” 

Então, tem-se: 

 
(5a) Maria tem três filhos. 

(5b) Maria tem alguns filhos. 

 

Ao aceitar a verdade do enunciado (5a), estar-se obrigado, por acarretamento, a aceitar a 

verdade de (5b). Contudo, esclarece Moura (1999, p. 16), “se a é falsa, b pode ser tanto 

verdadeira, quanto falsa”. Assim, Moura explica que “o acarretamento estabelece uma 

relação de condição entre duas proposições”. No caso, trata-se de uma relação de 

hiperonímia.  

Ilari e Geraldi (2004) atentam para a importância da relação de conseqüência, 

independentemente de sua origem ser situacional ou lingüística. Enfatizam (2004, p. 53) que 

“compreender corretamente uma frase é, numa situação dada, saber enumerar todas as suas 
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conseqüências”. Ou seja, a compreensão só se efetiva quando se consegue acessar todos os 

sentidos em uma determinada situação.  

Aspecto fundamental ao estudo dos pressupostos é o não comprometimento do locutor 

com o dito, com o que é pressuposto por seu interlocutor. Sobre esse aspecto, ressalta 

Armengaud (2006, p. 86) “que o fenômeno da pressuposição permite fazer entender, sem 

assumir a responsabilidade de comunicar intencionalmente o teor, a quantidade de conteúdos 

proposicionais”. Por essa razão, é que esse aspecto é fundamental para análise a que nos 

propusemos, além de que através dele é também possível “recuperar” o que se quis subtrair da 

discussão. 

 

4.1.2 Subentendido  
 

Outra relação a considerar em nossa análise é o caso do subentendido que, para Ducrot 

(1987), é o que fica sob responsabilidade do interlocutor concluir, trata-se do que é repassado 

ao “tu”. Acrescenta o autor que o subentendido assume seu caráter particular quando se opõe 

ao sentido literal do qual ele mesmo se exclui. Contudo, ele salienta que, para analisar o 

conteúdo subentendido, é necessário o conhecimento dos elementos semânticos pressupostos.  

Foi o filósofo Paul Grice quem descreveu esse tipo de relação a partir do conceito de 

implicatura. Para Ilari e Geraldi (2004, p. 76),  

 

“o uso do termo implicatura se deve ao desejo de distinguir dois fenômenos lingüísticos: 
o fenômeno do acarretamento (ou implicação), em que se infere uma expressão com 
base apenas no sentido literal de outra; e (a implicatura), em que a derivação de um 
sentido passa obrigatoriamente pelo contexto conversacional.” 
 

Segundo Armengaud (2006), a implicatura é uma sugestão, uma insinuação. Ocorre 

quando se dá a entender, sem afirmar explicitamente. Salienta ainda que “a implicatura 

depende estreitamente do contexto tomado em sentido amplo, em presença de uma 

finalidade.” Ressalta também que, diferentemente da pressuposição, a implicatura pode se 

revelar falsa sem alterar o valor de verdade da proposição. A implicatura é discursiva e 

contextual. Grice (1982) elabora o princípio da cooperação, no intuito de manter a atividade 

discursiva como uma atividade racional, que se refere à necessidade de a contribuição do 

ouvinte à comunicação ser feita da maneira solicitada, no momento oportuno e atendendo aos 

objetivos pretendidos. Para tanto, Grice formulou as máximas conversacionais que derivam 

diretamente desse princípio, quais sejam: 
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1) Máxima da quantidade: estrita informatividade. 

2) Máxima de qualidade: sinceridade. 

3) Máxima de relação: pertinência. 

4)  Máxima de modalidade: civilidade. 

 

Assim, não compromete o locutor com o que é inferido pelo interlocutor. Um exemplo 

clássico é o do professor que, ao recomendar um estudante a outro professor, para ser 

pesquisador, elogiou sua caligrafia e pontualidade. Caso se implique que não se trata de um 

pesquisador, resguarda-se ao locutor o “direito” de atribuir ao interlocutor as conclusões por 

ele inferidas do enunciado.  

 

5. A dimensão pragmático-argumentativa 

 

5.1 Atos de fala 
 

A teoria dos Atos de Fala corresponde, na classificação de Hansson (apud Armengaud, 

2006), à pragmática de terceiro grau, como já vimos. Trata-se de uma teoria essencial para 

desvelarmos a força ilocucionária dos discursos das mulheres ora investigados. 

Para esse domínio teórico, uma questão é fundamental: a unidade mínima de 

comunicação humana é a realização de alguns tipos de atos. Pioneiro nesta concepção, o 

filósofo John L. Austin defendeu que a linguagem não serve apenas para representar o mundo, 

ela serve, principalmente, para agir sobre ele. Para o filósofo (1990), dizer é fazer. 

Austin (1990) postula a teoria dos atos de fala que estuda sistematicamente a relação 

entre os signos e seus intérpretes. Para compreender que não se trata de uma questão abstrata, 

listamos a seguir os atos enumerados por Austin: afirmar, ordenar, perguntar, prometer, 

descrever, desculpar-se agradecer, criticar, felicitar, sugerir, ameaçar, suplicar, desafiar, 

autorizar.   

Ademais, Austin (1990) distingue os atos que realizam ações daqueles que fazem apenas 

relatos. Estes são classificados por ele como enunciados constatativos (constituem apenas 

informações) e aqueles correspondem aos enunciados performativos, através dos quais se 

realizam ações. Já o ato ilocucionário é o que se faz quando se fala. O filósofo distinguiu ato 
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ilocucionário de atos perlocucionários, que correspondem ao efeito produzido pelo que foi 

dito, que pode, inclusive, não atingir o efeito esperado. Sobre esse aspecto, Ilari e Geraldi 

(2004, p. 74) argumentam que o enunciado performativo não é nem verdadeiro nem falso, “é 

um ingrediente de um ato que se realiza verbalmente”. Todavia, atualmente, todo ato de fala 

tem em si os três aspectos (locucionário, ilocucionário e perlocucionário). 

Para início de discussão, Austin (1990) classifica os atos em cinco categorias, a saber:  

 

� Os “veridictivos” que pronunciam um julgamento (analisar, classificar, 

caracterizar...). 

 

� Os “exercitivos” que formulam uma decisão em favor de uma seqüência de 

ações (ordenar, defender, implorar...).  

 

� Os “comissivos” que comprometem o leitor com determinado trecho da ação 

(garantir, jurar, prometer). 

 

� Os “expositivos” que expõem concepções e asseguram as referências 

(afirmar, responder, conceder...). 

 

� Os “comportamentais” que expressam atitudes acerca de seu comportamento 

(desculpar-se, agradecer, criticar...). 

 

A teoria dos atos de fala de Austin foi complementada pelos estudos de Searle (1984) 

para quem falar é realizar atos conforme regras. Estas podem ser regulativas (por exemplo, 

regras de etiqueta) e constitutivas (regras da linguagem, por exemplo). Para Searle, realizar 

um ato de fala é produzir um enunciado em condições apropriadas. 

Nessa perspectiva, o ato de fala contém o ato de emissão que corresponde a emitir 

fonemas, palavras, orações etc.; ato proposicional que diz respeito a referir e predicar e o ato 

ilocucionário (afirmar, ordenar, prometer etc.).  Searle (1984) classificou cinco tipos de atos 

ilocucionários: assertivos (dizer, afirmar...), diretivos (pedir, mandar...), comissivos 

(prometer, garantir...), expressivos (desculpar, agradecer...) e os declarativos (batizar, 

demitir...). 

Outro ponto fundamental da teoria de Searle são as condições de felicidade. Estas são 

subdivididas em quatro: proposicionais quando se referem às características da proposição; 
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preparatórias, ocorrem para que a realização do ato ilocucionário tenha sentido, sinceridades 

expressam os sentimentos e o estado psicológico do falante e, por fim, as essenciais que 

representam o comprometimento, pela força ilocucionária, de certas crenças e intenções. 

Existem ainda  casos em que o falante quer algo além do que está explícito, são os atos 

de fala indiretos. Estes são muitas vezes entendidos pelas condições de felicidade. 

Armengaud (2006) ressalta que nos atos de fala indiretos é comunicado ao ouvinte 

efetivamente  o que o falante diz, contudo, subjaz ao dito uma série de informações 

mutuamente compartilhadas, informações lingüísticas e não-lingüísticas, levando-se em conta 

também a capacidade de inferência do ouvinte. Observemos o exemplo a seguir: 

 A - Você sabe onde fica a biblioteca? (Pode me informar como se chega à 

biblioteca) 

 B - Fica na esquina. 

 

5.2 Operadores argumentativos 
 

Recorreremos também, em nossa análise, ao estudo dos operadores argumentativos, 

elementos que conduzem o interlocutor a determinadas conclusões. Em relação a este tópico, 

adotamos, a exemplo de Koch (2004), a tese defendida por Ducrot (1987) de que a 

argumentatividade é inerente ao uso da linguagem. Nesse sentido, temos como significação 

de uma frase, “o conjunto de instruções concernentes às estratégias a serem usadas na 

decodificação dos enunciados pelos quais a frase se atualiza, permitindo percorrer-lhe as 

leituras possíveis” (KOCH, 2004, p.102). Essas instruções são codificadas e de natureza 

gramatical possuindo assim um valor retórico (argumentativo) também gramatical. 

Admitindo a existência de enunciados que se caracterizam pela pretensão de orientar o 

interlocutor para certos tipos de conclusão e excluir outros, precisamos determinar a sua 

orientação discursiva (conclusões para as quais ele pode servir de argumento). Dessa maneira, 

integrando pragmática e descrição lingüística, concebe-se uma retórica integrada (relação 

entre enunciados — de ser argumento para). 

A semântica argumentativa recupera os elementos responsáveis pela determinação do 

valor argumentativo dos enunciados. Aqueles que não se enquadram em nenhuma classe 

gramatical, classificados, na maioria das vezes, como expressões denotadoras. 

Nessa teoria, uma noção importante é a de escala argumentativa  (DUCROT, 1987). 

Esta é composta por vários argumentos — p, p’, p’’... — que se situam numa mesma escala 
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graduada, com maior ou menor força argumentativa, e apontam para uma mesma conclusão r. 

Então, tem-se: 

r = Pedro é um político ambicioso   

                                

    Ele quer ser             até    presidente 

                                               governador 

                                  Pelo  
                               menos prefeito 

 

Para tanto, Koch (2004, 104-108) apresenta, para exame dos operadores argumentativos,  

os seguintes pontos: 

 

1. Certos operadores estabelecem em uma escala hierárquica o 

argumento mais forte para uma conclusão r ou o mais fraco, 

podendo ficar subentendida a existência de outros. Ex. mesmo, 

até, inclusive, ao menos, pelo menos, no mínimo. 

2. Em caso de existirem dois ou mais argumentos orientados no 

mesmo sentido, o encadeamento dos elementos pode ser feito 

através dos seguintes operadores: e, também, nem, tanto... 

como, não só... mas também, além de, além disso etc. 

3. O operador ainda pode servir de: marcador de excesso temporal 

ou não-temporal e de introdutor de mais de um argumento a favor 

de determinada conclusão. E o já pode indicar mudança de 

estado. Ressalte-se que ambos são formas adverbiais portadoras 

de pressupostos. 

4. Já aliás e além do mais, introduzem um argumento decisivo, 

apresentado a título de acréscimo, como se fosse desnecessário, 

para encerrar a questão. 

5. Mas, porém, contudo, embora etc. fazem parte de um 

paradigma de marcadores de oposição entre elementos semânticos 

explícitos e implícitos.  

6. já isto é, quer dizer, ou seja e em outras palavras introduzem 

uma asserção derivada, cujo objetivo é esclarecer, retificar, 

desenvolver, matizar uma enunciação anterior e cuja função é 
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ajustar, precisar o sentido. Podem também encerrar um argumento 

mais forte em favor de determinada conclusão. 

7. Certos operadores capazes de dar seqüência ao discurso são 

selecionados quando se tem escala orientadas tanto no sentido de 

uma afirmação plena (tudo, todos) como no de uma negação 

plena (nada, nenhum). 

 

Nesse sentido, Koch (2004, p. 107) assinala que “é somente na sintaxe do discurso que 

se caracteriza a não afinidade de certos morfemas em termos argumentativos.” A lingüista 

(2004) enfatiza ainda a relevância desses elementos para determinar as conclusões para as 

quais os enunciados que os contêm servem ou podem servir de argumento. Aqui  está a 

pertinência dessas marcas lingüísticas para a nossa análise: a possibilidade de revelar posturas 

de caráter ideológico. 

 

5.3 Modalidades  
 

Apresentamos também o recurso das modalizações ou modalidades deônticas, afetivas e 

epistêmicas, presentes no discurso das informantes. No entanto, verificaremos principalmente 

as modalizações epistêmicas que são mais recorrentes  em nosso corpus por tratar-se de 

entrevistas orientadas. Já na conversação espontânea, o uso de modalizadores deônticos e 

afetivos são mais produtivos (MOURA, 1999). 

Na composição do discurso, o escritor/falante lança mão de certas estratégias 

lingüísticas que revelam seu relacionamento com o que é dito e seus “interesses” com relação 

ao leitor / interlocutor. Essas estratégias — modalidades — são consideradas do ponto de 

vista pragmático como parte da atividade ilocucionária. Pois, como afirma Koch (1987),  o 

estudo das modalizações é importante para a construção do sentido, para compreender a 

relação entre enunciados e para a análise de textos argumentativos.  

Koch (1987, p. 75) salienta que as modalidades “revelam a atitude do falante perante o 

enunciado que produz”. Parret (1976, p. 37) lembra que as modalidades “constituem atos 

ilocucionários constitutivos da significação dos enunciados, sendo motivadas pelo jogo da 

produção e do reconhecimento das intenções do falante e, como os demais atos de linguagem, 

classificáveis e convencionalizadas.” 
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Nesta análise, como já foi dito, nos deteremos apenas às modalidades epistêmicas. Estas 

se inserem no eixo da crença  “se referem ao conhecimento que tem o escritor / locutor, sua 

manifestação de crença em relação ao conteúdo veiculado.” Ex.: “Eu acho que pra ele tê me 

batido assim foi porque num sei num sei”, exemplo da entrevista de Maria Isabel (GOMES, 

2006). 

De acordo com Koch (2004, baseada em Blanché, 1969), as modalidades  epistêmicas 

reportam-se ao conhecimento que temos de um estado de coisas. Tais modalidades podem ser 

compreendidas como o que é: certo, estabelecido (verificado); excluído (desmentido); 

decidido; plausível; contestável e  indeciso, não decidido (nem estabelecido, nem excluído). 

 

As modalidades deônticas  se inserem no eixo da conduta, é “a linguagem das normas, 

aquilo que se deve fazer”, revelando então a força ilocucionária. Ex.:  ele tem que me 

respeitar  tem que ficar comigo eu dei um filho a ele sou a mãe do filho dele que ele tanto 

queria ter.  

Outra forma de modalizar o discurso á através da utilização de formas lingüísticas que 

expressam as reações afetivas do falante/escritor sobre o conteúdo da asserção. Podem ser de 

dois tipos (CASTILHO & CASTILHO, 1992): subjetivo, predicação do falante/escritor sobre 

a proposição e a da própria proposição (Ex.:  “pra meu espanto ele partiu pra cima de mim 

antes ele só me xingava...”); intersubjetivo quando verbaliza predicação simples assumida 

pelo falante em face de seu interlocutor (Ex.:  “lamentavelmente eu fui obrigada a vim aqui o 

que eu nunca queria”.  

Nesse sentido, Koch (2004) assinala que, se o escritor ao produzir seu texto der 

prioridade às modalidades que se referem ao que é pré-determinado, necessário ou 

impossível,  independentemente de pertencer ao eixo epistêmico ou deôntico, o discurso se 

apresenta como autoritário, estando no campo da  necessidade, da certeza, do imperativo, das 

normas. Neste caso (2004, p. 85), “o locutor procura manifestar um saber (explícito ou 

implícito) e obrigar o interlocutor a aderir ao discurso, aceitando-o como verdadeiro. Tem-

se, aqui, o grau máximo de engajamento do locutor e a intenção de impor ao alocutário os 

seus argumentos, apresentado-os como incontestáveis (eu sei, portanto, é verdade).” 

Da mesma forma, diz a autora que as modalidades referentes ao possível, ao eventual e 

ao contingente revelam que o produtor do texto insere seu discurso no campo da 

indeterminação, do livre arbítrio, da liberdade, tem-se o discurso polêmico (eu acho, portanto, 

é possível...). “O locutor não impõe (ou finge não impor) a sua opinião, ainda que se trate de 

mera manobra discursiva, deixando (ou fingindo deixar), assim, ao alocutário a possibilidade 
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de aceitar ou não aos argumentos apresentados, de aderir ou não ao discurso que lhe é 

dirigido.”  

Sobre os modalizadores epistêmicos, Castilho e Castilho (1992, p. 222) fazem a seguinte 

subclassificação:  

 
• Os asseverativos: revelam que o falante julga verdadeiro o conteúdo da proposição 

P,  seja esse afirmativo ou negativo não deixa margem a dúvidas; são também 

enfáticos e revelam alta adesão ao discurso (Ex.: de forma alguma, realmente, 

evidentemente);  

 

• Os quase-asseverativos:  indicam que o falante considera seu conteúdo como quase 

certo e não se responsabiliza sobre a verdade ou falsidade de P, revelam baixa 

adesão ao discurso (Ex.: eu acho, suponho, talvez); e 

 

• Os delimitadores: estabelecem o ponto de vista em que se deve encarar P, estes 

possuem uma enorme força ilocucionária, pois para os autores “implicam uma 

negociação entre os interlocutores, necessária à manutenção do diálogo.” (Ex.: 

quase, rigorosamente). 

 

Na enunciação, podemos ainda, segundo Dubois (1978), distinguir os seguintes 

conceitos: 

 

� A distância entre o locutor e a proposição sendo máxima, o sujeito considera 

seu enunciado como parte integrante de um mundo distinto dele mesmo; sendo 

mínima, é o fato do enunciado totalmente assumido pelo sujeito;  

 

� A transparência está relacionada com a presença ou o apagamento do sujeito da 

enunciação (objetividade, subjetividade, respectivamente); 

 

� A tensão registra as relações entre o autor e leitor por meio do texto, ou seja, a 

necessidade e obrigatoriedade marcarão a tensão mínima, já que são observadas 

como verdade, e a possibilidade marcará a tensão máxima, por deixar em aberto 

a adesão a essa verdade. 
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Lembramos então que os modalizadores são mecanismos de que o falante/escritor se 

utiliza para fazer valer a sua “intenção”. Então, é interessante analisar o grau de 

comprometimento e de distanciamento estabelecido entre o falante/escritor e seu conteúdo 

discursivo e  a sua intenção perante o ouvinte/leitor. Sabendo-se que o sentido se produz no 

contexto, é pertinente relembrar o que afirma Koch (2004, p. 86) quando aponta que a 

estratégia da modalidade permite ao produtor do texto “marcar a distância relativa em que se 

coloca com relação ao enunciado que produz, seu maior ou menor grau de engajamento com 

relação ao que é dito, determinando o grau de tensão que se estabelece entre os 

interlocutores...”.  
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CAPÍTULO IV 

 
DISCURSO FEMININO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA 

(RE)CONSTRUÇÃO 
 

Nesse capítulo, analisamos nosso corpus com base nas teorias já apresentadas, 

sobretudo, a partir dos postulados da ACD que toma o discurso como sendo o local 

privilegiado para a transformação das práticas sociais. Aqui buscamos saber, entre outras 

questões, a relação entre a linguagem e o usuário. Investigamos ainda os sentidos ocultos ou 

explícitos dos enunciados e mesmo dos silenciamentos para responder a nossa questão de 

pesquisa: como as mulheres, vítimas de violência de gênero, independentemente da renda 

familiar, da idade e da escolaridade, justificam a sujeição e a insurreição à violência e, 

principalmente, como constroem suas identidades sociais?  

 

Todavia, lembramos que a própria organização social ainda se estrutura hierarquizada 

pelo gênero de maneira que isso perpassa por todo o imaginário social predominantemente 

excludente e discriminador. A mulher torna-se, por sua vez, vítima e reprodutora dos estigmas 

criados historicamente. Mas também, resiste a uma série de condições que a subjugam 

construindo novos contextos sociais. Assim, observamos também a construção discursiva das 

identidades sociais assumidas e acatadas por tais mulheres frente aos papéis sociais que lhes 

são cobrados ou impostos.  

 

Em nossa pesquisa, partimos inicialmente do pressuposto de que as mulheres 

reproduzem praticamente o mesmo discurso, geralmente amenizando a atitude de seu agressor 

de forma submissa, por razões históricas, entre outras. No decorrer de nossas observações, 

percebemos que o próprio fato de procurar a polícia funcionava como uma alternativa para 

salvar os casamentos ou como uma maneira de intimidar as ações do agressor, já que outros 

gestos pareciam ter falhado. 

 

Para tanto, dividimos o capítulo em três grandes blocos temáticos: (1) razões para não 

denunciar: (re)pensando a própria história, 2() razões para denunciar: (re)construindo a 

própria história e (3) razões para sonhar: (re)definindo a própria história. Estes, por sua vez, 

foram subdivididos em dois tópicos, cada um. Tudo no intuito de tornar mais ordenado  o 
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percurso trilhado por nós para facilitar também a compreensão e atender prontamente aos 

nossos objetivos de pesquisa. Assim, selecionamos trechos das entrevistas, procurando 

mesclar o máximo possível as variáveis que estabelecemos renda familiar, escolaridade e 

idade das informantes. Na seqüência, seguem as análises. 

 

1. Razões para não denunciar: (re)pensando a própria história 

 

Neste primeiro bloco, analisamos o discurso das entrevistadas, segundo suas declarações 

sobre o período de convivência, o período de submissão a situações de violência, a 

importância dos filhos na decisão de procurar uma unidade policial, a existência ou não do 

medo (ou de outros sentimentos/ emoções) de denunciar e, sobretudo, para atender ao nosso 

objetivo de saber porque se submetem ou não por um longo tempo, o que as levou a continuar 

investindo em suas histórias com os agressores. 

 

Para tanto, investigamos os aspectos levantados conforme uma subdivisão que pretende 

tão somente tornar mais organizada nossa compreensão dos fatos. Assim, estruturamos nosso 

estudo da seguinte maneira: manutenção da família: uma auto-anulação; minhas emoções: 

medo, constrangimento e amor. Salientamos, contudo, que não há uma uniformidade 

numérica nessa subdivisão. Isso porque nosso objetivo é evidenciar os mais diversos motivos 

apresentados. 

 

1.1  Manutenção da família: uma auto-anulação 
 

As nove informantes são unânimes em afirmar que a submissão se deve ao desejo de 

manter uma família unida, mesmo que aparentemente. Elas desejam ou desejaram durante um 

bom tempo manter uma família segundo o estereótipo social do que é uma família ideal 

composta por esposa, marido e filhos vivendo sob o mesmo teto. Nesse momento, ressaltamos 

diversos aspectos relacionados ao tema maior (família), como, por exemplo, a importância 

dos filhos e aspectos religiosos. Analisemos os seguintes trechos em que as entrevistadas 

respondem sobre o tempo de convivência, o período em que são vítimas de violência, o papel 

dos filhos e as razões para a submissão: 
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(1) SOCORRO 

/.../ há trinta e quatro anos /.../ uns trinta e três pra trinta e dois anos desde o 

início /.../ tive oito filhos mas viveram sete /.../ é:: uma é que eu sou católica né 

minha mãe nos criou criou os doze filhos criou tudo assim na religião católica 

temente a Deus né de não haver separação que o que Deus uniu o homem não 

desune... 

 

(2) SHIRLEY 

/.../ foi dezenove anos /.../ olha é:: aproximadamente uns dez anos só que isso era 

intercalado né não era/ passava anos sem acontecer (+) e aí de novo acontecia 

/.../ é:: primeiramente é simples segundo porque eu achei que casamento pra mim 

era uma coisa pra sempre assim não era hoje sem ser amanhã e eu sempre como 

meus pais foram separados eu não queria que meu filho fosse filho de pais 

separados... 

 
Nos dois primeiros casos fica explícita a submissão à violência em virtude do desejo de 

atender aos preceitos em que foram criadas. O primeiro trecho evidencia a formação religiosa 

da informante que afirma ser católica, casou na igreja, fez questão de enfatizar em momento 

fora da gravação. Com isso, ela está dizendo, entre outras questões, que concebe o casamento 

com algo eterno, pois segundo as leis católicas se trata de um ato divino não cabendo ao 

homem desfazê-lo. Isso significa que essa mulher, como um ser obediente às leis de Deus 

(temente a Deus), não poderia ferir seus princípios e violar os mandamentos do Senhor, 

mesmo que isso significasse sofrimento, dor. A ela caberia aceitar com resignação.  

 

No caso de Socorro, a educação dada pela mãe foi fundamental para sua postura na vida 

adulta (minha mãe nos criou... tudo assim). Socorro assume sua identidade religiosa (eu sou 

católica) para justificar a sujeição à violência. Já Shirley não desejava que o filho tivesse a 

mesma experiência que ela teve por seus pais serem separados. Em ambos os casos, ainda que 

por razões distintas, é bom lembrar que essas duas mulheres possuem rendimentos familiares 

diferentes e escolaridades também, o modelo de família conjugal é bastante forte, como 

aponta Durham (1982) em sua investigação desse tipo de organização familiar. Para Socorro, 

o foco do problema é a formação religiosa. Já para Shirley, é a maternidade que se sobressai. 

Contudo, essas duas mulheres bastantes diferentes segundo nossas variáveis revelam 

discursos semelhantes sobre seus papéis de mãe e esposa.  
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Daí, subentendemos que, para essas entrevistadas, assim como para tantas outras 

mulheres, a família é uma entidade inviolável, pois sua luta para se manter casada, nada mais 

era do que uma luta para proteger a família das provações mundanas. É pertinente revelar que 

em muitos dos casos que registramos em nossa prática diária como agente de polícia esses 

aspectos são explicitados. Porém, seguimos nossa análise com outros questionamentos, sem 

negarmos que estão implícitos aspectos como: ele vai mudar, isso é só uma provação, coisa de 

momento, nada que Deus não cure, não resolva (discursos ouvidos com freqüência e 

registrados em nossas notas de campo). 

 

Entretanto, essa postura não é exclusividade de quem se uniu na igreja, de quem 

contraiu o sagrado matrimônio. No segundo trecho, Shirley que manteve uma união estável 

com o agressor também revela as mesmas crenças “casamento pra mim era uma coisa para 

sempre”. Isso porque, embora várias uniões, atualmente, não sejam formalizadas no religioso, 

os ensinamentos cristãos, católicos estão na raiz de nossa formação social. Fato que ultrapassa 

os ritos. Aqui fica evidente que a ausência de uma cerimônia não retira de Shirley o desejo de 

se manter em um determinado padrão, mesmo que esse não tenha sido o exemplo de seus 

pais, de sua família primeira (como meus pais foram separados, eu não queria que meu filho 

fosse filho de pais separados). Nessa passagem, já podemos apontar a anulação dessa mulher 

para preservar o que julgou até determinado momento ser o bem-estar do filho, a convivência 

ideal.  

 

Nos trechos a seguir, mais duas entrevistadas respondem as mesmas questões: 

 

(3) ROBERTA 

/.../ há dezessete anos /.../ há cinco anos e está ainda pior há dois /.../ eu sempre 

tive ME:DO tive RECEIO tive receio medo de me expor e não surtir efeito só me 

expor /.../ eu sempre apreciei demais a família pra mim família é a coisa mais 

importante da vida e eu lutei esse tempo todo pra me manter dentro de uma 

família pra que fôssemos uma família... e depois me agarrei no fato de que tava 

fazendo parte de uma família que era uma mentira que uma família não vive 

assim EU tenho uma família tenho meus pais eu tenho seis irmãos e eu sei o que 

é uma família e eu tentei fazer da minha casa uma família e nunca consegui com 

ele  
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(4) ALINE 

/.../ há seis anos /.../ há uns quatro anos mais ou menos /.../ ai:: eu tenho mania de 

pensar só mais nos outros a minha vida inteira com relação ao casamento eu 

acredito que tenha sido uma anulação minha anulação minha da primeira vez 

eu passei dois meses na casa dos meus pais findou com com a separação primeira 

meu pai se aperriou terminou sendo operado do coração aí: assim a própria 

situação mesmo ele foi se entrando entrando e terminou voltando as coisas 

foram acontecendo  eu terminei voltando pela minha filha que meu filho ainda 

não era nascido pela minha filha/ assim pela harmonia do lar não pensando em 

mim no problema em si como eu tô tentando fazer agora tentando esquecer tudo 

colocar tudo de lado e:: assim né nos filhos porque sempre a pessoa pensa nos 

filhos o que vai passar na dificuldade na dificuldade da ausência/ de tudo mas aí 

é:: eu pensei eu penso muito nisso nesse lado dos meninos deles sentirem falta 

meu problema é esse que eu não penso em mim no fato entendeu/... 

 

Diferentemente dos dois primeiros exemplos, os trechos 3 e 4, evidenciam não a questão 

religiosa em si, mas especificamente o sonho de formar uma família feliz, quem sabe o 

modelo não é aquele que a literatura, os meios de comunicação e o cinema, por exemplo, 

construíram e propagaram como bem salientou Giddens (1993). Através da identificação de 

palavras que indicam pressuposição (exemplo 3, lutei, me agarrei e era uma mentira), como as 

em negrito, é possível compreender todo o discurso da entrevistada Roberta, pois de forma 

gradativa enumera razões para seu comportamento de não procurar a polícia (desejar formar 

uma família semelhante a que tinha antes de casar).  

 

Ainda em relação ao trecho 3, o tempo verbal e algumas palavras são fundamentais para 

as pressuposições aqui inferidas, como, por exemplo, a palavra mentira que nos leva a 

pressupor o enunciado (ela não tinha uma família com seu companheiro). Todos esses 

discursos revelam a força que certas instituições impõem para a realização de certas práticas 

sociais para conduta dessas mulheres, a exemplo da instituição família. Muitas são as 

mulheres que parecem querer permanecer dentro dos padrões construídos histórica e 

culturalmente. 

No exemplo 4, Aline realiza atos expositivos, conforme a teoria de Austin, conduzindo a 

argumentação por meio de suas ações lingüísticas. Então, ela tem mania de pensar mais nos 
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outros e esse é o problema, ela não pensa em si mesma. Tanto é verdade que o marido foi se 

aproximando e ela terminou cedendo por pensar na filha e na harmonia da família. 

 

Nessas duas últimas passagens, verificamos também que o desejo de se manter em uma 

família foi a razão de se submeterem a situações de violência. Foi, sobretudo, um fator para se 

anularem enquanto pessoa humana, enquanto mulher principalmente. Como bem explicita 

Aline, entra em cena a mãe-de-família. Então, primeiro vêm os filhos, o bem-estar deles. Já 

Roberta revela todo seu esforço para preservar o casamento através do verbo lutar. Dessa 

expressão, podemos pressupor que não foi nada fácil para ela a convivência com o 

companheiro com quem sonhou formar uma família. Muito pelo contrário, fica claro que ela 

deve ter aberto mão de uma série de outros desejos, por exemplo, deve ter violado talvez até 

alguns princípios. Logo, assim como Aline, vinte anos mais jovem, Roberta também se 

anulou. Para elas, essa auto-anulação, essa doação extrema era o que fazia sentido, era o que 

dava sentido às suas existências na sociedade.  

 

Nesses exemplos (3) e (4), as duas entrevistadas também revelam terem sido educadas 

para a construção de um lar saudável, harmonioso. Roberta afirma ter uma família de verdade 

(quando se refere ao exemplo de seus pais e irmãos). Já Aline, preocupada com a saúde do 

pai, decide dar mais uma chance ao marido pensando não só na filha, mas também na 

harmonia familiar. É interessante observar que ambas são independentes financeiramente e 

possuem um alto grau de letramento aspectos que nesse momento não parecem distingui-las 

do que Socorro, Lourdes ou Vitória17 viveram, do que as fez se submeterem.   

 

Além da manutenção de uma família saudável e do desejo de proteger a imagem dos 

pais para os filhos, muitas mulheres justificam a sujeição a anos de violência pelo sentimento 

de amor que devotam ao agressor, bem como por medo ou pelo constrangimento de exporem 

o que pensam ser um fracasso pessoal. Fatos dessa natureza serão discutidos no tópico que 

segue.   

 

 

 

 

                                                
17 ver relatos em anexo. 
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1.2  Revelação das emoções: amor, medo e constrangimento 
 

Em relação às emoções e aos sentimentos, as mulheres menos abastadas revelam que se 

submetem por medo, não apenas que as agressões se agravem ou que eles (os agressores) 

atinjam seus filhos ou outros parentes, como, por exemplo, a mãe, mas também medo de não 

terem como se manter financeiramente. A questão financeira é um aspecto tão importante que 

a Lei 11.340/2006 prevê a criação de ações efetivas que possibilitem a subsistência de tais 

mulheres longe de seus agressores. 

 

Já as entrevistadas que possuem uma melhor condição financeira e que têm um maior 

grau de letramento afirmam não terem procurado a polícia antes, ou mesmo informado o 

problema a algum familiar, por se sentirem constrangidas em expor algo tão íntimo e tão 

triste. Todavia, todas as informantes asseguram ter gostado, amado os companheiros. Então, o 

amor é também um sentimento que as fez se sujeitar à violência praticada pelos 

companheiros, maridos, namorados. Dessa forma, retomamos o entendimento do amor como 

um construto social que resguarda uma certa perversidade para elas mesmas. 

 

(5) VITÓRIA 

/.../ derna que a gente se amigou /.../ faz três anos eu num tinha nem fio ainda 

não.. /.../ derna que a gente se amigou /.../ faz três anos eu num tinha nem fio 

ainda não eu gostava muito dele ele me botava pra trás me chamava de feia de 

preta ele tinha ciúme dizia que eu não podia ficar com home /.../ ti:::nha ele 

tinha jurado que se eu procurar a polícia ia me matar mas primeiro mete o rodo 

na minha mãe 

 

Nessa passagem, uma das razões para submissão de Vitória foi o fato dela ter gostado 

do companheiro (eu gostava muito dele). Impressiona ver que mesmo diante de tanta 

humilhação e sofrimento, o que prevaleceu foi o sentimento de afetividade dela para com seu 

agressor. Contudo, segundo ela, o autor da violência se revelava ciumento, poderia ser um 

sinal de amor, de acordo com uma leitura da vítima. Isso porque ela não apenas gostou dele, 

ela gostou muito. O advérbio de intensidade aqui dimensiona o sentimento de maneira que 

pode até ser auto-explicativo.  
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A entrevistada Lourdes, a exemplo de Vitória, também assevera ter se submetido por 

amor:  

 

(6) LOURDES 

/.../ assim quando ele bebe quando é:: em palavras é:: humilhação é assim ficar 

passando com outra mulher em casa isso tudo /.../ eu amava muito ele /.../   

 

Nesse exemplo, pressupõe-se que Lourdes não ama mais o companheiro e que já o 

amou de forma demasiada. Amar para essas mulheres é dedicar-se inteiramente. Elas buscam 

a realização, a completude tão sonhada nos relacionamentos amorosos. Nestes envolvimentos 

julgam estar a felicidade. Nada mais “natural”, uma vez que somos educadas desde a infância 

para isso: encontrar o príncipe encantado (o amor verdadeiro), formar família e ser feliz.  

 

O estereótipo de satisfação pessoal é construído sócio-culturalmente de maneira que 

quase todas as mulheres não apenas desejam, mas lutam para se enquadrar no modelo 

idealizado de satisfação afetiva. Mais uma vez, compreendemos a importância da 

modernidade nessa construção de felicidade (cinema, TV, rádio, literatura). É nesse sentido 

que tomamos essa construção estereotipada de amor romântico em que se baseiam muitos dos 

relacionamentos conjugais como perversa, pois passa a ser sinônimo de sacrifício. Muitas 

mulheres passam privações para se manter numa determinada união, outras tantas sofrem por 

não conquistar alguém para desenvolver uma história amorosa (solteironas, encalhadas — 

pobres mulheres que não foram capazes de amar, tamanha frustração!). 

 

A dependência afetiva é extremamente marcante nos relatos observados por nós em 

campo. Por isso, destacamos esse aspecto em nossa discussão. Ademais, essa característica já 

despertou o interesse de vários setores sociais, sobretudo, de entidades que trabalham 

especificamente com mulheres vítimas de violência. Tanto que por todo país têm sido criados 

programas de recuperação para mulheres dependentes de relacionamento destrutivos 

(MADA18, Mulheres que Amam Demais Anônimas). 

 

                                                
18 No Recife, as reuniões do MADA acontecem na Avenida Conselheiro Aguiar, 1.205, conjunto 102, Boa 
Viagem. (site: www.grupomada.com.br, e-mail: mada_recife@hotmail.com).  
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Outra forma de receio que também angustia as vítimas tornando-as mais submissas é a 

falta de condição financeira para se manter com ou sem filhos na ausência do companheiro. 

Vejamos o caso a seguir: 

 

(7) MARTA 

/.../ trinta anos de convivência/.../ é:: essas agressões com palavras eu acho que 

não vou dizer do começo mas mais de dez anos /.../ ele já chegou a bater em mim e 

ele tirou sangue ele tirou ele segurou nas minhas mão e bateu no meu rosto e saiu 

sangue do nariz e dos lábios nessa época eu passei três meses na casa de minha 

mãe /.../ eu nunca procurei a polícia /.../ eu tenho quatro filhos /.../ tinha /.../ 

porque é::: eu não tenho uma renda e ele dizia que se se eu deixasse ele não 

tinha direito a nada que a casa foi o dinheiro do como é::? da indenização dele 

que ele levantou a casa e que ele foi quem pagou o barro pra aterrar eu disse mas 

o terreno fui eu que invadi você só conseguiu PORQUE EU VIM PRA CÁ e na 

época ele me chamava ele dizia que eu era rapariga e isso e aquilo outro aquela 

rapariga... 

 

Mesmo em uma época de considerável emancipação financeira da mulher, que já ocupa 

diversos cargos importantes antes só ocupados por homem, ainda é bastante comum a 

dependência econômica da esposa em relação ao marido. Isso é evidente no relato de Marta 

que afirma não ter renda e ser mãe de quatro filhos. Até para essa mulher que conclui o EM 

(magistério) e dava aula em sua residência, mas não tinha um rendimento fixo. Imaginemos 

então uma mulher analfabeta que não possui renda nenhuma! 

  

Além disso, no caso de Marta, também fica claro que seu companheiro, consciente da 

dependência, usava esse fator como trunfo para subjugá-la. Contudo, é pertinente lembrar que 

as mulheres ainda recebem os menores salários realizando a mesma função que os homens. 

Fato que contribui ainda mais para perpetuação de relações hierárquicas entre os gêneros.   

 

Em contrapartida, percebemos que ela tinha a mãe que a ajudava. Porém, terminou 

voltando para o companheiro agressivo. Esse aspecto ratifica a posição da mulher em se 

manter nesse tipo de relacionamento ou mesmo de não desejar uma punição mais severa para 

o agressor, tendo em vista que este é o provedor da família. Isso nos levaria a supor que sejam 

bons pais, bons chefes de famílias por não abandonarem os filhos (é evidente que só esse fato 
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não torna ninguém um bom pai, como mostraremos mais adiante). É interessante ainda 

ressaltar nessa passagem a postura do marido de Lourdes que se julga, segundo o discurso 

dela, único dono do imóvel por tê-lo construído com “seu dinheiro”. É só a contribuição 

financeira que tem valor. Enquanto que a ação da entrevistada de invadir um terreno é 

totalmente desqualificada por ele. Observemos outro trecho do discurso de Lourdes quando 

revela o que desejaria que fosse feito ao agressor:  

 

(8) LOURDES  

/.../ o fim o fim o fim porque mesmo eu dizendo que ele não vai pra casa ele 

arromba o cadeado e vai /.../ de quê? dele quere que eu saia da casa? /.../ não eu 

acho assim que o culpado disso tudo fui eu sou eu porque isso já era pra eu ter 

decidido há muito tempo não tinha chegado a esse limite né eu penso assim né 

eu me corrijo nesse erro né /.../ olhe o que eu quero o que eu quero que aconteça 

é que ele deixe eu viver a minha vida em PAZ /.../ que ele deixe a minha vida em 

PAZ ele e a família dele /.../ pena (+) só isso /.../ não: somente isso aí mesmo 

 

Aqui, o desejo da informante não é a prisão do ex-amante. Contudo, isso não significa 

que ela espera voltar para ele. A entrevistada realiza atos expositivos, segundo a teoria de 

Austin, afirmando querer que o agressor a deixe em paz. A vontade dela pode ser explicada 

segundo o que havia revelado pouco antes (o culpado disso tudo fui eu). Nesse momento, 

Lourdes se responsabiliza pelo que vivencia, embora não se comprometa com o dito (acho 

que... penso assim). Sua postura também pode ser explicada através do que revela sentir pelo 

agressor (pena). Porém, logo após afirmar que sente pena do agressor, a entrevistada silencia 

(reflete um pouco) e completa o enunciado afirmando ser não ter nenhum outro sentimento. 

 

Vale lembrar que, mesmo com tantas mudanças na estruturação da família brasileira, 

com mulheres ocupando o posto de chefes de família, criando seus filhos sozinhas ou 

ajudadas por outras mulheres (mães, tias, irmãs, professoras...) e refazendo suas vidas 

amorosas, ainda é comum o medo de certas mulheres de não conseguirem cobrir os gastos. É 

claro que isso fica ainda mais evidente quando estamos diante de uma mulher analfabeta que 

possui uma renda muita baixa para seu sustento. 
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Já com mulheres independentes financeiramente e letradas é mais comum a submissão 

por não querer se expor, por se sentirem constrangidas em revelar sua intimidade. É o caso de 

Shirley que constrói o seguinte discurso para explicar sua sujeição: 

 

(9) SHIRLEY 

/.../ eu não tinha medo tinha constrangimento medo não constrangida porque 

acho que a maioria das mulheres se sentem constrangidas não é que tenha umas 

têm medo mesmo outras não constrangida /.../ essa coisa que a gente vive que a 

gente nem fala não expõe pras outras pessoas nem mesmo até pra minha família 

eu tenho um irmão que é delegado nem pra ele eu exponho essas coisas que 

acontecia ele só veio saber agora há pouco tempo... 

 

Neste trecho, pressupomos que Shirley não se sente constrangida atualmente, mas que 

esse acanhamento a fez permanecer calada por muito tempo. Ela não revelou seu sofrimento 

para ninguém. O marcador argumentativo nem confirma isso conduzindo a argumentação no 

mesmo sentido. A ausência de um marcador que estabelecesse uma comparação (não falou 

nem para a própria família como poderia tornar isso público denunciando, indo a uma 

delegacia?) não retira a força argumentativa do discurso da entrevistada que expõe sua 

angústia em divulgar um insucesso na vida pessoal, no projeto de vida que traçou para si. 

Projeto esse que a mulher é orientada a adotar pela educação familiar, religiosa, ou seja, pelas 

práticas sociais em que somos forjados sujeitos. 

 

Há também nessa passagem a utilização da expressão a gente que reforça a idéia de que, 

em sendo a pesquisadora também mulher, serem ambas educadas para certos 

comportamentos. Subentendemos que nesse uso estão incluídas muitas mulheres, a maioria, 

segundo Shirley. Para a entrevistada, as mulheres, inclusive ela própria, não divulgam um 

fracasso na vida conjugal, no projeto de uma família conforme as exigências sociais. Revelar 

histórias assim pode gerar uma série de outros problemas como, por exemplo, ser 

responsabilizada socialmente por não conseguir se manter casada, por não construir uma 

família sólida. Afirmamos isso porque, em nossas notas de campo, chegamos a registrar 

discursos em que as mulheres afirmam coisas do tipo: “não quero que digam que eu não 

consegui segurar meu marido”. 
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Dessa forma, no a gente, também cabe a gente que é mulher, a gente que gosta de 

alguém, a gente que quer ter uma família, a gente que é casada, a gente que sofre violência, a 

gente que sonha com o casamento. Todas essas mulheres parecem ser chamadas a 

compartilhar do sentimento dela, de sua crença. A suposição de que a atitude/ comportamento 

dela é comum a todas as mulheres nos permite entender a dimensão que as práticas sociais 

têm na vida das pessoas. Isso implica dizer que todas as mulheres teriam sido “educadas” para 

isso. São construtos ideológicos (re) produzidos cultural e historicamente. Esses construtos  

permitem, nesse caso, a manutenção do poder e a submissão ao dominador.  

 

Já o verbo de atitude proposicional achar pode revelar uma crença da entrevistada em 

relação ao conteúdo da asserção, uma possibilidade. Ou ainda, revela a opinião dela, o que 

pensa em relação ao fato. Esse tipo de modalização nos pareceu bastante recorrente nos 

discursos das entrevistadas, como veremos mais adiante. 

 

No bloco seguinte, fazemos uma discussão no sentido de entender atitudes de 

insurreição à violência a partir da procura de uma unidade policial para denunciar o agressor. 

Esse fato não significa pensar que não houvesse resistência e contestação anterior à denúncia, 

mas simplesmente marcando o momento em que ações de natureza contestadoras se tornam 

públicas. Isso numa prática social específica que é a de acusação do marido, companheiro, 

namorado, amante.   

 

2. Razões para denunciar: (re)construindo a própria história 

 
Nesse segundo bloco de análise, nosso foco é desvelar no discurso das mulheres vítimas 

de violência de gênero os motivos que as levaram a procurar ajuda policial para a situação de 

violência em que viviam e como constroem suas identidades sociais nesse contexto. 

Destacamos a princípio que, contraditoriamente, os mesmos argumentos levantados para 

justificar a submissão voltam à tona para explicar a decisão de fazer uma denúncia (família, 

filhos, medo, amor). Todavia, esclarecemos que as justificativas são agora re-significadas, já 

que as opções de vida das entrevistadas também estão passando por um processo de 

reestruturação, de reconstrução.   
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Da mesma forma que estruturamos o primeiro bloco de análise e pelas mesmas 

motivações, esse segundo também será subdividido em dois tópicos, a saber: eu existo: 

minhas idéias/ crenças estão mudando e era uma vez um amor: o príncipe virou sapo. Nesses 

dois momentos, continuamos investigando através das dimensões pragmática, argumentativa e 

ideológica o discurso dessas mulheres para compreender suas atitudes tão fortemente 

criticadas pela sociedade em geral. 

 

2.1 Eu existo: minhas idéias/crenças estão mudando 
 

No presente item, analisamos o discurso das entrevistadas quando interrogadas sobre os 

fatos que as levaram a denunciar os companheiros, maridos ou namorados. Um de nossos 

objetivos nesse momento é investigar as contradições que perpassam tais discursos 

(defesa/acusação dos agressores). Outro é desvelar a partir de que saberes e decisões essas 

mulheres estão buscando superar a auto-anulação. 

 

É evidente que as vítimas não chegam à unidade policial totalmente certas do que 

desejam; principalmente, elas não chegam decidas a abandonar totalmente seus planos de 

família. Contudo, suas idéias do que é uma família já sofreram alterações. Tais mudanças 

saltam aos olhos quando se dão conta de que além delas, os filhos também são violentados ou 

que não valeu à pena tanto sacrifício. Vejamos o discurso de Vitória e de Shirley quando 

explicam porque decidiram procurar a polícia: 

 

(10) VITÓRIA 

/.../ porque:: ele dar nos meus filho também é::: quando be:be... 

 

(11) SHIRLEY 

...que ele tava prejudicando tudo aí foi que eu participei a minha família essas 

coisas que aconteciam antes não mas mas não tava dando mais pra suportar e 

tava prejudicando principalmente ele ((o filho)) quem mais eu queria proteger 

/.../ 

 

No exemplo 10, Vitória utiliza o operador argumentativo também para acrescentar mais 

um argumento no sentido de explicar sua denúncia (porque ele também bate no filho). 
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Subentendemos elíptico em seu discurso um argumento maior que seria introduzido pela 

expressão além (além de bater nela, o que já era gravíssimo, bate no filho). Entretanto, faz 

questão de explicar o momento da agressão introduzindo um argumento quase que a favor do 

ex-companheiro ao informar por meio do advérbio temporal quando que isso não é sempre, 

mas apenas (quando bebe). O fato de estar sob efeito de álcool é muitas vezes trazido à 

discussão para defender o agressor, como registramos em nossas notas de campo. Algumas 

mulheres chegam a dizer  “bom, ele é ótima pessoa. O problema é só quando ele bebe. Ele 

não é assim sempre. Isso é a danada da bebida que faz”. Todavia, há também casos em que as 

vítimas afirmam com convicção que o agressor já vai beber com a intenção de maltratá-las ou 

de atingir os filhos, o que não foi o caso de Vitória.   

 

Nesses dois últimos casos, mesmo diante de duas mulheres bem distintas de acordo com 

as variáveis que estabelecemos (renda familiar, idade e escolaridade), fica evidente a 

construção da identidade dessas mulheres pela assunção do papel de mãe, pela obrigação de 

proteger os filhos. Também podemos pensar sobre os arranjos domésticos que se modificam a 

partir da percepção de que os pais não são mais bem vistos e de que esse modelo de família 

(pai, mãe e filhos) já não atende aos seus desejos. A própria Vitória, que foi criada apenas 

pela mãe, retorna para a casa desta com os dois filhos (o arranjo passa a ser mãe, filha e 

netos). Já Shirley, por ser uma mulher independente em termos financeiros, assume sozinha a 

criação do filho. Nos dois casos, as mulheres agem como mediadoras da relação entre os pais 

e os filhos. 

 

Em outra passagem do discurso de Vitória “/.../ porque:: ele dar nos meus filho também 

é:::” poderíamos supor que o agressor seria um bom pai simplesmente por cumprir com as 

despesas. Idéia que cai por terra agora com a revelação de que os filhos também são vítimas 

diretas da violência. Não há dúvida de que as crianças que assistem a cenas de violência em 

casa também são vítimas. Porém, essa realidade só ganha forma para as mulheres 

entrevistadas quando elas (as crianças) passam a sofrer na pele a agressão ou quando 

verbalizam seu penar para as mães. As mães, envoltas em seus problemas, pensam protegê-

las, quando parecem, na verdade, terem-se esquecido delas, ou pelos menos não parecem as 

enxergar como cidadãos de direitos. 

 

É a tomada de consciência de que o filho estava sendo atingido que leva Shirley a relatar 

primeiro aos familiares as agressões sofridas. O operador argumentativo tudo (exemplo 11) 
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conduz a seqüência argumentativa da entrevistada no sentido da afirmação plena (ele tava 

prejudicando tudo). Em seguida, ela utiliza o marcador de oposição argumentativo mas para 

explicitar que antes de prejudicar tudo não se fazia necessária a revelação, porém havia 

chegado ao limite. Este é determinado pela inserção de mais um argumento no mesmo sentido 

introduzido pelo marcador e (e tava...). Já o advérbio principalmente é um epistêmico 

delimitador, uma vez que não deixa margem a dúvidas, no caso, sobre a maior vítima ser o 

filho adolescente. 

 

Nesses dois últimos casos, vimos que o sacrifício para se manter casada em nome da 

família e do bem-estar dos filhos começam a ser reavaliados. Contudo, isso ainda não 

significa que tais mulheres estejam superando a auto-anulação. O exemplo 11 é fundamental 

para entendermos que Shirley reavalia sua proteção ao filho, mas parece querer seguir 

protegendo-o, só que agora da agressão do pai. Podemos pensar que como Shirley não tinha 

muita opção teve que acatar esse papel (mãe superprotetora). Percebemos que a mulher, na 

qualidade de mãe, tende a mediar o vínculo entre pai e filho. 

 

Assim, uma vez terminado o casamento, à mulher, na maioria das vezes, cabe 

historicamente o papel de ficar com os filhos. Esse comportamento social influencia a cidadã 

a abraçar tal posição de forma quase que “natural”. Esse fato apresenta duas características 

importantes para refletirmos. Uma é que isso faz a mulher mais uma vez refém das obrigações 

sociais que a impedem ou limitam o desejo de assumir outras atribuições, de desenvolver 

outros interesses — quem se arrisca a ser apontada como mãe desnaturada, a mãe que 

abandonou os filhos. Logo, não tem nada de natural a “opção” de ficar com os filhos. Outro 

aspecto, decorrente do primeiro, é que uma vez assumindo o papel de mãe, separada ou 

solteira, tem uma série de outras atribuições a cumprir. Pensemos, por exemplo, nas 

exigências sociais em relação ao comportamento dessa “nova mulher” que, entretanto, deve 

continuar agindo como se fora casada (desejo de muitos homens, revelado por vítimas e 

registrados em nossas notas de campo). A figura masculina permanece impregnada a essa 

mulher de maneira que ela parece ter um dono. Isso gera muitas dificuldades em relação a que 

profissões poderá desenvolver, que lugares deverá freqüentar, se ela poderá refazer sua vida 

amorosa..., sobretudo nas camadas sociais menos favorecidas economicamente. 

 

Nos exemplos 10 e 11, embora as entrevistada tenham idade, escolaridade e rendas 

bastante distintas, suas atitudes são bem semelhantes, uma vez que pensavam proteger os 



 

 74 

filhos se mantendo unidas aos seus agressores. Ademais, só partiram para uma denúncia 

buscando a superação do assujeitamento à violência quando esta passou a atingir as crianças 

de maneira mais contundente. Também representando as mudanças atuais, Shirley é uma 

outra mulher que assume a criação e manutenção do filho sem a ajuda do ex-companheiro. A 

família agora é composta por ela e pelo adolescente, um outro tipo de arranjo doméstico da 

modernidade (SCOTT, 2005). 

 

Embora ainda existam situações como as supracitadas, há também casos em que a 

mulher reavalia sua história de maneira tal que afirma não ter sido válida tanta anulação, tanto 

sacrifício, e desejar trilhar outros caminhos. Analisemos o discurso de Marta também 

respondendo sobre os motivos que a levaram a denunciar o agressor: 

 

(12) MARTA 

/.../ eu acredito que não ((se refere às suas condições de se manter longe do 

marido)) mas mas eu não agüento mais não agüento mais não havia motivo uma 

razão de eu suportar era o menino meus filhos crescer ter o que comer ter onde se 

abrigar tá entendendo? e::: mas eu vi que isso aí não valeu a pena os valores 

deles ((refere-se aos filhos)) é diferente principalmente dos dois mais novo os 

dois mais velho a mais velha saiu de casa ela era noiva mas como ela ia pra casa 

do noivo e ele ficava dizendo coisa dizia coisa com ela ela terminou tomando uma 

atitude de ir embora pra casa dele sem casar mesmo casou depois que tava lá /.../ 

é:: e ele trata o encostado ao mais novo de uma maneira tão diferente porque ele 

não fala tudo bem mas a gente eu acho que ele não é bom da cabeça não porque 

como é que você trata o filho de um jeito com o maior sabe? sempre condenando 

a mãe aí na hora quando ele viu que o menino cresceu que virou um homem que 

tá trabalhando que pegava no dinheiro e quando na hora que ele precisou de 

trinta reais pra comprar um botijão de gás o menino tava com mil e quinhentos 

reais EM CASA e o menino não emprestou ao pai aí eu digo peraí do mesmo 

jeito vai ser comigo então eu eu tenho que tomar uma atitude AGORA enquanto 

eu tenho força ainda pra trabalhar e me reestruturar /.../ 

 

Essa entrevistada inicia seu discurso o situando no eixo da crença (eu acredito que não). 

Ela não está segura de seu discurso e, por isso, não se envolve por completo com o que diz. 

Ou seja, Marta não está certa de que não terá como sobreviver sem o companheiro. Esse tipo 
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de comportamento proposicional é retomado quando mais adiante ela utiliza o verbo achar. 

Agora, a suposição dela se refere à avaliação que faz de seu companheiro. 

Logo em seguida, Marta utiliza por duas vezes o marcador de oposição argumentativa 

mas para indicar a adversidade semântica entre elementos explícitos. No primeiro momento 

(mas eu não agüento), ela opõe a incerteza quanto às suas condições de sobrevivência sem o 

companheiro a seu esgotamento diante da situação vivida. Já no segundo uso (mas eu vi que 

isso aí não valeu a pena), a informante opõe seu esforço, seu sacrifício pensando nos filhos, 

em terem onde morar e crescerem bem à decepção que teve dos mesmos por eles possuírem 

valores distintos dos seus. Todavia, não se dando por satisfeita, Marta faz questão de 

explicitar porque está desiludida com os filhos. Para tanto, narra o trecho final da entrevista. 

Momento em que revela que o filho tão favorecido pelo pai não teve a capacidade de ajudá-lo 

quando este precisou, mesmo tendo plenas condições.  

 

A desilusão de Marta não é à toa. Logo, fica explícita sua indignação e sua atitude de se 

posicionar como futura vítima, dessa vez do filho, e assim determinar que é chegada a hora da 

mudança (agora). Até porque afirma com convicção ter forças para trabalhar e se reestruturar. 

Esse discurso é bastante forte e revela o momento da tomada de consciência dessa mulher que 

teve uma vida toda dedicada à família, que lutou literalmente19 para edificar um lar pensando 

tão somente no bem-estar dos filhos e percebe que seu sacrifício havia sido em vão, não teria 

surtido o efeito desejado (reconhecimento, talvez). Além de todo sofrimento com o 

companheiro que é na verdade um agressor, os filhos também a decepcionaram, embora ela 

tenha se anulado em prol deles. 

 

Nesse instante, essa senhora começa a existir, enquanto pessoa, sujeita ativa, senhora de 

si, e passa a se afirmar como capaz de se reconstruir, de se renovar. Isso impressiona porque, 

mesmo desiludida e tendo sido criada para um determinado comportamento, ela repensa a 

própria história e acredita na mudança. Percebemos isso através de seu discurso que revela 

que as práticas sociais podem e são reformuladas, de maneira que é por meio deste que nos 

reconstruímos enquanto sujeitos sócio-históricos. 

 

Sua insurreição à situação de violência faz emergir uma mulher forte que, mesmo tendo 

sido violentada por tanto tempo em seu papel de mãe (sempre condenando a mãe), busca 

                                                
19 Ver exemplo 7. 
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forças para resistir e se reinventar (solteira, separada, não importa). Além de perceber os 

filhos de outra maneira quer como vítimas em potencial dos agressores, quer como não 

merecedores de tanta anulação, o fim do amor é um outro marco no levante de insurreição, 

como investigaremos a seguir.    

 

2.2 Era uma vez um amor: o príncipe virou sapo 

 

Analisamos a partir de agora o discurso de mulheres vítima de violência sobre suas 

desilusões amorosas e investigamos como o fim do que julgavam amor as liberta para novos 

rumos em suas vidas. Entretanto, informamos que algumas dessas mulheres ainda não dão por 

terminada a relação com o agressor. Muitas, na verdade, buscam a delegacia ainda como uma 

tentativa para uma posterior mudança no comportamento dos acusados. Isso foi o que 

percebemos em campo quando registramos também que a denúncia pode ser usada como 

barganha para a manutenção do relacionamento (ou ele volta pra mim ou eu vou prejudicá-lo). 

Porém, os trechos apresentados nesse estudo diferem disso e o fim do amor ou a desilusão 

amorosa marca o recomeço para tais mulheres (ou sinalizam publicamente a insurreição à 

violência). Observemos os discursos de Patrícia e de Kelly: 

 

(13) PATRÍCIA 

/.../ primeiro eu vim com o apoio deles vim com o apoio deles ((os filhos)) né: e eu 

acho que o certo é:: ACHO NÃO o certo é ser agredida e procurar o direito da 

mulher porque eu acho que uma atitude dessas não é uma atitude de AMOR 

porque quem ama não agride /.../ nã::o ele diz que ele ama que é louco que 

morre de ciúme... /.../ ai:: eu tô muito triste muito chateada porque uma coisa 

que começou tão tão amor tanto presente tanto e hoje acabar numa baixaria 

dessa uma discussão no meio da rua fui agredida fisicamente moralmente tô/ 

arrasada e mais um motivo de que eu quero ele bem longe de mim e que ele 

pague trabalhando na comunidade fazendo alguma coisa porque aí ele vai 

aprender e eu tenho certeza que ele não vai mais fazer isso /.../ 

 

(14) KELLY 

o medo que eu tinha de deixar ele e depois ele me fazer alguma coisa: acabou /.../ 

não tenho não /.../ o corte na mão, foi a primeira vez que ele usou faca ia piorar 
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ele podia até me matar né? atingir minha família /.../ significa o fim /.../ a 

ninguém a ele mesmo /.../ porque quando ele bebe ele fica agressivo, sempre é 

brabo /.../ ele já usou maconha /.../ quando bebe bom de todo jeito ele é agressivo 

eu quero que ele me deixe em paz que me esqueça 

 

No exemplo 13, Patrícia inicia seu discurso o situando no eixo da crença, demonstrando 

insegurança quanto ao conteúdo da asserção e, logo em seguida, o situa no eixo da conduta (o 

certo é ser agredida e procurar o direito da mulher). Todavia, quando vai avaliar a atitude do 

ex-companheiro volta a produzir a se distanciar ao máximo da proposição, uma vez que não 

está segura em relação ao dito. O companheiro jura amor, mas ao mesmo tempo agride, 

ofende. Isso para ela nega o sentimento que ele diz ter. 

 

Na seqüência o relato de Patrícia é todo um lamento pela desilusão amorosa. Mas, essa 

mulher que já nasceu sob os primeiros passos do feminismo se mostra bastante segura em 

relação a sua atitude e isso é o forte de seu discurso. Através de um ato de fala expositivo, ela 

afirma sua decisão de terminar o relacionamento e de o agressor ser punido, ainda que de 

forma branda, não condizente com a legislação atual20 (eu quero ele bem longe de mim...). 

 

Marcante também é a decepção de Patrícia diante da humilhação que sofreu do homem 

que amava, no meio da rua, na presença de todos, inclusive estranhos, que são “chamados” a 

participar de sua intimidade (ai:: eu tô muito triste muito chateada porque uma coisa que 

começou tão tão amor tanto presente tanto e hoje acabar numa baixaria dessa uma discussão 

no meio da rua fui agredida fisicamente moralmente tô/ arrasada). 

 

O exemplo 14 é bem típico das mais jovens. Nos discursos dessas entrevistadas, 

verificamos um maior desapego aos agressores, ainda que sejam os pais de seus filhos. Kelly 

revela através de um ato de fala expositivo que o namoro acabou (significa o fim) e que 

afirma querer que ele a deixe em paz, que a esqueça. Isso se explica porque, nesse tipo de 

situação em que os envolvidos são muito jovens, os relacionamentos parecem ser mais 

passageiros e não ter tanto compromisso, sobretudo, quando não há filhos, como é o caso de 

Kelly. Logo, não existia também um projeto de vida em comum. 

                                                
20 O desejo dela é que o agressor seja punido com uma pena alternativa (Lei nº 9.099/95). O que não se aplica em 
seu caso, pois sua denúncia era de lesão corporal que na Lei vigente (Lei 11.340/2006) é punível com pena de 
prisão de 03 meses a 3 anos. Informamos que essa vítima apresentava um sério hematoma no olho esquerdo que 
tentava ocultar com o uso de um boné e óculos escuros. 
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Diferente da atitude de Kelly, muito mais jovem, é a postura de Marta que, mais uma 

vez, em um longo relato, revela profunda desilusão com a constatação de que seu 

companheiro não era o que ela pensava, nem muito menos o que dizia ser. Assim, essa 

entrevistada reforça sua doação em prol do casamento e a compreensão de que não era aquilo 

que queria a sua vida e que o que vivia não era amor: 

 

(15) MARTA 

...eu vi que ele não gostava de mim não /.../ talvez eu amei ele de verdade embora 

nunca disse a ele nunca disse /.../ ele disse várias vezes mas eu não acreditava por 

amor a gente se humilha a gente procura contornar as coisas ((chora)) mas 

chega um ponto que não adianta o amor só é amor verdadeiro quando a gente 

não se anula quando a gente consegue conciliar os dois HOJE é que eu vi isso 

hoje eu sei que amar demais não vale a pena não /.../ eu gosto dele como um 

bom amigo conversar só isso se eu puder ajudar eu ajudo se tiver doente eu faço 

mas conviver na mesma casa... 

 

No discurso de Marta, é a constatação da falta de amor do companheiro para com ela 

que a faz decidir que o relacionamento não tem mais futuro. Em relação aos seus próprios 

sentimentos, ela não se mostra, pelo menos a princípio, segura de tê-lo amado (talvez eu amei 

ele). Porém, quando tenta explicar o que para ela se faz por amor, se emociona (a gente se 

humilha tenta contornar as coisas). Isso porque, na verdade, subentendemos que foi o que ela 

própria fez, já que em seguida ela utiliza o marcador de oposição argumentativa mas para 

asseverar que em determinado momento se dá conta de que não adianta. 

 

Essa nova visão leva essa informante a reformular o que entende por amor verdadeiro a 

partir desse momento de sua vida. Assim, fica implícito que o amor que seu companheiro 

dizia ter por ela era falso. Até mesmo o que ela sentiu por ele não teria sido amor verdadeiro, 

porque este ela define como só sendo verdadeiro quando a pessoa não se anula, quando as 

duas pessoas existem em sua individualidade (quando a gente não se anula quando consegue 

conciliar os dois). Entretanto, logo em seguida, Marta se contradiz quando afirma que hoje viu 

isso e que amar demais não vale a pena. Então, ela, que de início tinha dúvidas sobre ter 

amado o companheiro, se mostra desiludida por tê-lo amado demais e só agora ter entendido 

que não compensou tanta entrega.  
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Essa entrevistada fica todo o tempo tentando não expor seus sentimentos e por isso entra 

em contradição. Talvez devido à própria dificuldade que tem de se mostrar para o outro, já 

que nem mesmo para o companheiro de tantos anos revelou o que sentia, pelo menos não em 

palavras, já que em gestos chegou a se esquecer de si mesma em prol dele e dos filhos. 

Todavia, uma coisa é certa, o que ela sentia pelo companheiro não lhe fez bem. Logo, é 

chegado o momento de terminar com a história dos dois juntos. Esse fato foi o que também 

contribuiu para que ela procurasse a delegacia para denunciá-lo. Ainda que, mais uma vez, 

faça questão de dizer que gosta dele como amigo e que o ajudará se for necessário. 

 

Nossa discussão sobre amor voltou à tona nesse momento porque esse sentimento é 

levantado para justificar a submissão e também a tomada de atitude de procurar uma 

delegacia. Em virtude disso, retomamos nossa discussão sobre o aspecto nocivo dessa 

dependência afetiva que tais mulheres apresentaram do outro. Dependência essa que as fez 

acreditar, durante anos até, em uma mudança de comportamento deles. Assim, muitas das 

vítimas de violência têm toda uma vida de anulação por acreditarem que só com o outro 

podem existir. Vejamos o discurso que segue: 

 

(16) LOURDES 

/.../ é porque veja eu pensava assim né se em em continuação a promessa dele 

era melhorar eu pensei assim depois que a gente chegasse na idade nós 

envelhecemo junto depois que a gente chegasse na idade então parou por aí 

então a gente ia viver a vida que não viveu pra trás mas só que MESMO 

DEPOIS de todo sacrifício que ele teve bem doente eu cuidei dele tudinho ia 

melhorar não voltou tudo de novo começou as mesma agressão de antes /.../ 

 

Embora no discurso de Lourdes, não apareçam nem a palavra amor nem o verbo gostar, 

fazemos questão de analisar sua história, nesse momento do estudo, porque é um dos relatos 

que mais nos impressionou devido ao peso de sua anulação e ao que está no imaginário 

coletivo, e mesmo no discurso de outras entrevistadas, como sendo atos de amor.  

 

A título de contextualização, informamos que Lourdes mantém um relacionamento 

extraconjugal com o agressor há quarenta anos. Ele é casado com outra mulher há mais de 

cinqüenta anos e ambas sabem da existência da outra. As duas sofrem agressão. Com a 
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primeira mulher, o autor da violência teve dois filhos. Lourdes engravidou dele vinte vezes, 

mas não nasceu nenhum dos filhos21.  

 

No trecho 16, fica subentendido que a vítima não pensava mais que o companheiro iria 

mudar, como sempre prometeu. Depois, fica também subentendido que não pensava mais que 

o tempo se encarregaria dessa mudança, pois já envelheceram e tudo continua como antes. A 

oposição argumentativa a esse descrédito dela é marcada pelo mas (mas só que mesmo depois 

de todo sacrifício... ia melhorar não voltou tudo de novo). 

 

Assim, ao perceber que todos os argumentos que utilizava para permanecer ao lado dele 

se esgotaram, pois não acredita mais em suas promessas e não tem mais tempo para esperar 

uma mudança, ela decide que é hora de denunciar. Esse tipo de amor que maltrata, que anula 

é bastante prejudicial a muitas mulheres. Por isso, julgamos pertinente analisar esse caso em 

que a dependência do outro chega a extremos de auto-anulação. Ela mesma se subjuga e fica à 

mercê dos caprichos do outro deixando de existir, de ter vida além dele. É esse “amor”, essa 

necessidade extrema do outro que tratamos como perversa ou masoquista. Até porque nesse 

caso se demorou muito para descobrir que o príncipe era sapo. É essa desilusão afetiva que 

faz com que Lourdes desista, pelo menos aparentemente, do relacionamento com o agressor.  

 

Além do mais, Lourdes procura justificar sua insurreição à violência do amante por ter 

feito tudo por ele esperando quem sabe uma recompensa, por toda devoção, carinho, e o que 

recebe é mais agressão (ele teve bem doente eu cuidei dele tudinho... começou tudo de novo 

começou a mesma agressão de antes). O gênero feminino aqui se constrói pela identidade da 

amante fiel e devota que cuida do amado de forma extremada abrindo mão de si própria. 

 

Na seqüência, fechamos o nosso capítulo de análise investigando como são construídas 

as identidades das vítimas a partir da denúncia. Nesse momento, nosso olhar se volta para a 

(re)construção dessa mulher ao vencer, pelo menos, a barreira do silêncio. 

 

 

 

 

                                                
21 Ver relatos completos em anexo. 
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3. Razões para sonhar: (re)definindo a própria história 
 

Nesse terceiro e último bloco de análise, investigamos quais os desejos das entrevistadas 

após e com a denúncia, o que realmente elas querem que aconteça, bem como a (re) definição 

de seus sentimentos pelo agressor a partir desse momento. Isso com o objetivo de identificar e 

analisar a existência de ideologias em seus discursos, como também perceber como mudanças 

discursivas são indícios da transformação social. Além do mais, buscamos continuar 

verificando a presença de posicionamentos assumidos e acatados por essas mulheres frente 

aos seus papéis sociais nos relacionamentos amorosos (mãe, dona-de-casa, esposa fiel), bem 

como analisar possíveis discursos de resistência a tais papéis. 

 

Dessa forma, novamente, subdividimos nosso estudo em dois tópicos, a saber: meus 

desejos: uma (re) avaliação e meus sentimentos: uma (re) definição. Nesses dois momentos, 

analisamos os discursos nas três dimensões analíticas: argumentativa, pragmática e, 

sobretudo, ideológica. Agora, vamos privilegiar o aspecto ideológico porque pretendemos 

trabalhar mais detidamente com a construção identitária das entrevistadas. 

 

3.1 Meus desejos: uma (re)avaliação 

 

A ida à delegacia não significa, como já dissemos antes, que as vítimas desejam que 

seus agressores sejam punidos de maneira mais severa, como a prisão, por exemplo. Elas 

buscam, na verdade, dar um basta na situação de violência vivenciada. Muitas mulheres 

chegam a afirmar que seu desejo é mesmo assustar os companheiros, pois quem sabe, assim, 

eles não mudam, já que algumas ainda não abandonaram totalmente seus projetos de vida 

familiar harmônica (de acordo com nossas notas de campo). Analisemos o discurso de 

Roberta ao revelar seu interesse com a ida à delegacia: 

 

(17) ROBERTA 

/.../ hum ((emociona-se)) o que hum eu queria que acontecesse era que ( + ) que 

existisse solução ((choro)) nesse relacionamento mas eu realmente perdi a 

esperança /.../ uma mudança mudança mudança na vida dele que ele que ele 

mudasse que ele  me visse de outra forma que ele me amasse em todos os 

sentidos que melhorasse no relacionamento tanto sexual como no relacionamento 
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de convivência que tão insuportáveis os dois isso que eu esperava que 

acontecesse e e hoje com muita tristeza ((chorando)) eu tenho certeza que não 

tem mas jeito que ((chorando ainda mais)) chegou no limite e eu tenho que abrir 

mão do meu sonho de tá casada e de ter família /.../ 

 

A entrevistada diz que seu desejo era que seu companheiro mudasse de atitude e que 

voltassem a ser uma família. Logo, a delegacia parece ser para mulheres como essa, 

ironicamente, mais uma alternativa de “salvarem” seus casamentos, mesmo que, em outras 

ocasiões, também seja a instituição usada como instrumento de punição. O advérbio 

“realmente” é um epistêmico asseverativo, uma vez que não deixa margem a dúvidas, no 

caso, sobre a descrença dela que o companheiro mude e que o casamento seja salvo, certeza 

reafirmada pela utilização expressão “eu tenho certeza”. 

 

Os atos de fala indiretos têm grande ocorrência nos relatos coletados, como nesse caso. 

Essa é uma estrutura bastante recorrente nos depoimentos gravados, com verbo no pretérito 

imperfeito do indicativo. Nesse enunciado, Roberta diz o que a deixaria feliz e também faz 

uma solicitação ao interlocutor (alocutário). Ela clama por uma solução que é igual a mais 

amor, atenção... Isso implica dizer que ela não deseja “prejudicar” ou punir mais severamente 

o companheiro. Outras mulheres expressam o mesmo discurso mais abertamente: mas o que 

vai acontecer com ele, ele não vai apanhar não, vai? ele é o pai do meu filho, eu só quero dar 

um susto nele... (observações de campo). O próprio tempo verbal utilizado expressa que o 

relacionamento deles ainda não chegou ao fim. A dúvida de Roberta (17) em saber quais são 

seus reais desejos é resultado mesmo dessa busca incessante por atender ou se adequar aos 

estereótipos sociais, como percebemos na seguinte passagem (eu tenho que abrir mão do meu 

sonho de ta casada e de ter família).  

 

É uma outra forma de dizer que não deseja se separar, muito pelo contrário, deseja 

salvar seu casamento. Reconstituir sua família, seu lar e, assim, ser feliz. Está aí o forte 

desejo/sonho de família ideal (família conjugal com pai, mãe e filhos), construção humana, 

não natural que também submete as mulheres a uma série de humilhações. Todavia, diante da 

descrença em uma mudança “isso que eu esperava que acontecesse”, ela assevera com muito 

pesar a constatação do fim “eu tenho certeza que não tem mais jeito”. Através de um 

modalizador deôntico  reconhece estar obrigada a desistir do sonho de casamento e de família 
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(eu tenho que abrir mão...). Roberta também modaliza afetivamente a proposição (com muita 

tristeza).  

 

Verificamos situação bem semelhante no discurso de Aline. O descrédito dessa mulher 

nas promessas de mudança do marido e também a partir do que aprendeu com o casamento é 

bastante evidente. Vejamos: 

 

(18) ALINE 

...ele sempre diz que vai mudar mas essa mudança eu num acredito ((riso)) pode 

chegar qualquer pessoa aqui dizendo:: a pessoa pode pensar de forma diferente 

sendo instruída tendo acompanhamento mas a pessoa na íntegra mudar eu não 

acredito nessa mudança de jeito nenhum não acredito porque eu já tive a 

primeira experiência em que ele falou que ia mudar nisso nisso aquilo que ia 

ajudar nisso passou-se um mês dois quando no terceiro já parecia que não tinha 

dito nada é porque a pessoa é daquele jeito é temperament/ é:: dela num tem 

como a pessoa num muda assim num principalmente cum esse relacionamento de 

homem e mulher temperamento forma de tratamento as coisas que acontecem no 

cotidiano...  

 

O marcador de oposição argumentativa mas é aqui utilizado para enfatizar o fator 

desinteresse (dela) em relação aos demais motivos que levam seu marido a ser agressivo com 

ela. A falta de interesse é então o principal. O já, por sua vez, é só um indicador temporal. 

Percebemos também que Aline segue sua explicação a partir do porque que introduz uma 

asserção derivada para explicar sua atitude. Além disso, a informante enumera outros 

argumentos orientados no mesmo sentido 

 

Assim como o advérbio realmente (exemplo 17), o principalmente (exemplo 18) é 

epistêmico asseverativo, uma vez que não deixa margem a dúvidas. No caso de Aline, a 

certeza está em não acreditar que no relacionamento entre homem e mulher seja possível 

mudar de comportamento, sobretudo o homem. O verbo auxiliar modal poder (18) se 

comporta como uma possibilidade, é possível que... A adesão à proposição, nesse caso, não 

parece ser plena, pois a entrevistada reconhece que alguém pode pensar diferente, embora ela 

pareça certa, convicta do que diz (pode chegar qualquer pessoa aqui dizendo:: a pessoa pode 
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pensar de forma diferente sendo instruída tendo  acompanhamento mas a pessoa na íntegra 

mudar eu não acredito nessa mudança de jeito nenhum).  

 

Contudo, há mulheres que se orientam no mesmo sentido de uma punição mais branda, 

porém isso se deve a outras motivações, que não as afetivas e psíquicas. Verifiquemos ´no 

exemplo, a seguir, como se constrói a identidade de Patrícia:  

 

(19) PATRÍCIA 

/.../ eu eu gostaria que não só ele como as outras pessoas que são agredidas 

dependente de que o caso porque eu acho que o fato a leva a violência a tanta 

violência principalmente contra mulher que ele vai ele vai ter que o que ele 

merece e eu tô aqui realmente pra defender os meus direitos porque eu sou 

mulher sou mãe de duas filhas maravilhosas e por incrível que pareça elas estão 

muito chateadas por ele ser ter um bom relacionamento com os meus filhos por 

ser jovem e acabar uma tragédia dessa porque pra mim isso foi o fim da picada eu 

vou até o fim eu não quero é:: PAGAR com a mesma moeda o que ele fez 

comigo jamais porque aí eu vou tá me vingando vou até tá mentindo não mas 

gostaria sim que ele pagasse de outra forma mostrando a ele boas maneiras e  

como se respeitar uma mulher porque uma mulher é uma mulher e ele tem mãe 

e ele/ ele sempre diz se alguém mexer com minha mãe eu sou capaz de 

enlouquecer e fazer até uma bobagem que uma mulher ela tem que ser respeitada 

uma mulher é digna uma mulher é dádiva da vida se caso se ele (pedir algo) de 

eu ter feito de errado ele teria conversado com meus pais ele teria conversado 

com meus filhos ou comigo mas ele achou que me agredindo era a melhor 

forma e achando também que eu não iria tomar as providências mas mas eu tô 

tomando agora e que ele vai pagar pelo erro que ele cometeu e depois (decisão 

minha) eu tenho certeza que ele não vai mais agredir nenhuma mulher 

 
 

O desejo dela também não é a prisão do ex-companheiro. Contudo, isso não significa 

que ela espera voltar para ele. Ademais, afirma desejar uma punição para o agressor. A 

entrevistada realiza atos de fala expositivos, segundo a teoria de Austin, apresentando as 

razões para puni-lo (por ter desrespeitado uma mulher... que é dádiva da vida... ele tem mãe). 

Patrícia constrói sua identidade social de gênero (mulher) fazendo referência à mulher 
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enquanto ser sagrado que não deveria ser violado (provavelmente pela função da 

maternidade). Aqui também constrói a identidade social da mulher no papel de mãe, o que 

torna a mulher uma entidade divina e, portanto, inviolável. Na seqüência, ela atribui aos 

outros (pais e filhos) o direito de julgar sua conduta quando afirma que se o ex-companheiro 

acreditava que ela teria feito algo errado deveria ter procurado os pais ou os filhos dela para 

conversar. 

 

Entretanto, embora não deseje vingança, assevera esperar que o agressor aprenda, 

apenas com sua denúncia, a respeitar uma mulher; espera que seu ato sirva de lição para ele 

saber como se trata uma mulher. Ademais, a vítima afirma (tenho certeza) através de uma 

convicção plena que com sua queixa o imputado não mais agredirá nenhuma mulher. Sua 

ação funcionaria com um ato educativo para o agressor.  

 

Nesse exemplo 19, observamos como é contraditória a postura dessa mulher que, ao 

mesmo tempo, é senhora de si, consciente de seus direitos e concede a outros o direito de, 

pelos menos, analisar sua conduta. Aspecto que se tornou naturalizado por razões sociais, 

históricas e culturais, como pontuamos no segundo capítulo.  

 

Percebemos é que as mulheres, mesmo com a mudança da lei, continuam querendo que 

os agressores sejam chamados para ouvir um conselho como se isso fosse mais produtivo do 

que a prisão, já que temem por saber que essa não dura para sempre “por medo medo dele se 

soltar e quando sair fazer alguma coisa comigo né? me matar de prejudicar minha família” — 

trecho da entrevista de Kelly. Em contrapartida, é possível compreender a atitude delas se 

pensarmos na crença que elas têm de que eles entendam que estão livres (não foram presos) 

graças a elas porque se fosse pela lei seria diferente (revelações feitas durante o registro de 

ocorrência na 1ª DM por muitas vítimas). 

 

Diante desses últimos exemplos, percebemos a multiplicidade de fatores que interferem 

na sujeição e insurreição da mulher à situação de violência. Manter-se casada, numa família, é 

um desejo já naturalizado na sociedade em que muitas moças são educadas para o 

matrimônio, para formar família, é o desejo de algumas, como algumas mulheres chegam a 

revelar. A natureza conservadora do casamento objetiva a recriação da sociedade através da 

estabilidade da família. Outras mulheres se preocupam com o provimento dos filhos, outras 

com a honra do pai dos filhos e outras em proteger o ser amado. Todavia, com as 
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transformações sociais da modernidade e com a experiência de vida de cada uma, parece não 

ser o único caminho possível. No tópico seguinte, discutimos a reformulação dos sentimentos 

dessa nova mulher, nascida após a denúncia ou a partir da decisão de denunciar a violência 

sofrida. 

 

3.2 Meus sentimentos: uma (re)definição 

 

Nesse momento, analisamos o discurso das vítimas para investigar quais os sentimentos 

que têm pelos agressores naquele instante da denúncia e o que pretendem fazer em suas vidas 

a partir de então. Ademais, continuamos pesquisando a construção de identidades sociais. 

Analisemos o discurso de Kelly, a mais jovem mulher entrevistada: 

 

(20) KELLY 

/.../ mais nada /.../ eu não vim aqui pra ele ficar preso não, eu vim aqui pra 

ele me deixar em paz ... se for preso tá preso não posso fazer nada /.../ pra 

mim os homens são iguais /.../ eu digo na safadeza trai bate /.../ mulher 

também é safada, não bate no homem ((Então, homem bate e mulher 

apanha?)) não é que mulher é mais frágil não vai chegar no ponto de dar no 

homem porque não tem força... 

 

Kelly, nesse trecho, assevera não sentir nada pelo ex-namorado e atribui a ele uma 

identidade de grupo (gênero) quando o classifica como homem generalizando a violência 

como comum a todo o grupo. Assim, seu ex-namorado era um agressor, aspecto natural aos 

homens, legitimado pela sociedade (Então, homem bate e mulher apanha? Não é que 

mulher é mais frágil não chega no ponto de bater no homem porque não tem força). Embora 

não mencione nenhuma instituição da vida social que naturalize ou legitime tal conduta, ela 

atribui não apenas ao companheiro, mas aos demais homens esse julgamento de ser o homem 

o agressor. Para tanto, afirma serem os homens iguais (pra mim os homens são iguais /.../ eu 

digo na safadeza trai bate). Assim, fica subentendido que é o homem que bate, ou melhor, 

que bate de forma mais severa, até porque a mulher, na posição de vítima, não tem força igual 

a do homem. Podemos retomar a noção de que homens e mulheres seriam diferentes por 

natureza (ORTNER, 1979).  
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Já a mulher, segundo se subentende do discurso de Kelly, também pode trair (mulher 

também é safada, não bate no homem). Logo, a mulher tem uma conduta igualmente 

questionável ou condenável. Todavia, o homem agride mais porque tem mais força, afirma a 

entrevistada, já que, para manter sua dominação-exploração, é auxiliado pela violência 

(SAFFIOTI, 2001). Tanto para o homem quanto para a mulher, Kelly constrói identidade de 

grupo os posicionando de acordo com o gênero. 

 

Outro importante aspecto a considerar é a entoação. Bakhtin (2000) explica que 

julgamentos de valor presumidos são atos sociais regulares e essenciais. O autor esclarece que 

é na entoação, responsável por relacionar o discurso verbal e o contexto extraverbal, que os 

julgamentos de valor encontram sua expressão mais pura. Assim, a entoação é social por 

excelência. 

 

Ao pronunciar pra mim os homens são iguais, Kelly expressou uma certa ironia e 

também indignação com o fato. Isso nos leva a dizer que o poder masculino pode estar sendo 

contestado. A entrevistada mostra uma certa resistência, ainda que latente, à condição da 

mulher na sociedade. Tomando esse raciocínio por base, podemos dizer que tal insatisfação 

parece ser concretizada através do que Foucault (1979) chamou de contra-discurso. Daí, 

afirmamos que tais concepções e valores podem ser reconstruídos, como bem assegura 

Fairclough (2001). 

 

Outro discurso exemplar que reforça a reflexão desenvolvida nesse momento é o de 

Vitória: 

 

(21) VITÒRIA 

...quero viver a vida com meus filhos só de homem eu não quero saber mais 

nunca oxe::: depois do que eu passei não quero passar outra vez não eu sofri 

muito ele me botava de joelho ele me mandava lavar roupa de três horas da 

manhã ((E todo homem vai agir assim é?)) não sei, homem é tudo igual ((É?)) é:: 

eu acho (riso) /.../ 

 

Nesse trecho, fica explícito que Vitória não deseja voltar para o ex-companheiro e mais, 

através de um ato de fala expositivo, ela afirma não querer nenhum outro homem “de homem 

eu não quero saber mais nunca oxe”. O trauma de um relacionamento infeliz, humilhante, 
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parece ter sido tão forte, que ela afirma não querer mais saber de homem, como se todos 

fossem iguais (provocação que fazemos, mais adiante). A entrevistada atribui ao ex-

companheiro a identidade de homem; uma vez pertencendo ao grupo dos homens e agindo de 

forma agressiva, ela atribui (através de um silogismo) a todos os outros homens o mesmo 

comportamento dele “homem é tudo igual”. Trata-se também de tomar a violência como 

característica natural do ser homem. A argumentação parece ser orientada no sentido da 

afirmação plena, através do marcador de generalização tudo, bem como, da expressão 

adverbial mais nunca.  

 

Entretanto, logo em seguida, o verbo de atitude proposicional achar permite à 

entrevistada não se engajar totalmente com o conteúdo da asserção, pois, ao ser contestada 

pela pesquisadora, ela modaliza seu discurso. Temos novamente uma crença em relação à 

asserção, uma possibilidade. Vitória afirma não saber, apenas achar (não sei... é eu acho). 

Essa angústia que já afirmamos ser recorrente no discurso das entrevistadas pode se dever ao 

fato delas estarem passando por um processo de reconstrução de suas crenças. Momento em 

que estão revendo suas posições sobre uma série de aspectos da vida moderna, como, por 

exemplo, a manutenção da família (renovada logicamente) independente da existência da 

figura masculina. 

 

A convivência apenas com os filhos fica sendo a realização, o centro da sua vida. 

Podemos pensar ainda que a atitude dela em relação aos homens não se restringe apenas a sua 

experiência, uma vez que histórias dessa natureza são sabidas e, hoje, cada dia mais 

divulgadas. Além disso, sabendo que o ser humano é um ser histórico, cultural e social, 

compreendemos que a dominação masculina, inclusive pela força, é uma construção. Logo, 

parece “natural” que Vitória pense dessa maneira. 

 

Já em relação a si mesma, Vitória não recorre à identidade social de gênero  (mulher), 

mas sim assume a identidade  de seu papel social (mãe dos filhos do agressor), mãe solteira e 

dedicada que abre mão de ter relacionamentos amorosos para cuidar única e exclusivamente 

das crianças. Os propósitos nesta atitude podem ser os de eximir-se de qualquer 

responsabilidade no ato do companheiro e mais de se apresentar como injustiçada por ele por 

quem já sentira amor. 
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Observamos nos dois últimos casos como tradições sócio-culturais permanecem 

arraigadas e que quem dita as normas tem a convicção de que a melhor maneira é um gênero 

(masculino) se sobrepondo ao outro (feminino). Esse fato não se revela apenas nas falas da 

mulher e do homem, como também, na própria estrutura social, na organização do poder.  

 

Continuando a reflexão desenvolvida nesse tópico é interessante analisar o discurso de 

Socorro sobre o que sente pelo companheiro e que espera que aconteça a ele a partir de sua 

denúncia: 

 

(22) SOCORRO 

/.../ o que eu sinto? nada eu sinto é raiva dele /.../ não tinha problema contanto 

que ele quando saísse ficasse bom né ((referindo-se a possibilidade dele ser preso 

com sua denúncia))  /.../ não sei /.../ eu tenho dó dele né tenho dó também a gente 

sente dó de vez em quando a gente sente dó dele (tantos anos né nessa vida 

difícil) fica difícil ver ele se ESTRAGANDO na bebida não tem uma palavra de 

amor pra dar só tem violência bebedeiras então até que eu por ser uma pessoa 

católica né assim aí me dá dó aquilo ali dele /.../ ele já me bateu e ficou ficou 

marca 

 

Nesse trecho, fica explícito que Socorro não tem esperança de reconstruir seu 

casamento. Através de um ato de fala asseverativo, ela afirma não sentir nada pelo agressor e 

logo em seguida diz sentir raiva. Diferentemente das demais diz não se importar se ele for 

preso. Contudo, tem uma condição (contanto que quando ele saísse ficasse bom né). Em 

seguida, ela volta a se contradizer quando afirma sentir dó por vê-lo entregue a bebedeiras, 

mas compartilha esse sentimento com os filhos a gente sente dó. 

 

Entretanto, justifica sua conduta por ser uma pessoa católica. Igualmente a Kelly e a 

Vitória (20,21), Socorro assume a identidade social de grupo. Porém, não recorre às 

identidades de homem e mulher, mas sim chama para si sua religião — sou católica — 

(OCHS, 1996). Logo, sendo ela católica, não deve guardar ressentimentos, deve sim perdoar o 

agressor e ter compaixão. Ao utilizar a expressão a gente, Socorro enfatiza que não está 

sozinha, provavelmente os filhos também lamentam a situação do pai. O suposto apoio dos 

filhos pode ser a realização dessa mulher, o centro de sua vida. Assim, ela assume também 

implicitamente a identidade de mãe. 
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No discurso apresentado a seguir, investigamos os posicionamentos ideológicos de 

Aline que, diferentemente de Kelly, Vitória e Socorro, possui um alto grau de escolaridade e é 

muito mais favorecida economicamente: 

 

 

(23) ALINE 

...é lógico que eu não acredito numa mudança porque o homem é muito difícil 

de ceder a mulher cede muito mais que o homem o homem ele nunca cede pelo 

menos na minha experiência no homem é coisa que nunca acontece /.../ 

 

Em seu discurso, Aline através de uma modalização epistêmica asseverativa afirma não 

crer na mudança do companheiro “eu não acredito numa mudança”. Isso porque atribui a ele a 

identidade social do grupo masculino (o homem é muito difícil de ceder). Assim, sendo ele 

homem não cede, logo, não muda. No mesmo sentido, ela situa a mulher, identificando a si 

própria como um ser mais adepto à mudança (a mulher cede muito mais que o homem). Para 

tanto, ainda utiliza o advérbio nunca operando como uma negação plena na conduta 

masculina. Muito embora, a expressão “pelo menos” seja um epistêmico delimitador, pois 

está delimitando o ponto de vista da asserção (é na experiência dela).  

 

Analisemos agora o discurso de Roberta que revela o seguinte: 

 

(24) ROBERTA 

...De forma alguma muito pelo contrário é:: até arriscado dizer é::  me isentar 

totalmente de culpa mas eu eu acho que sempre fui uma mulher muito presente 

muito mãe muito presente dentro de casa e muito mulher com ele e::: 

financeiramente sempre eu eu sempre trabalhei sempre ajudei ele também eu 

acho que:: que ele deve ter problemas mesmo problemas emocionais falta de 

controle qualquer coisa /.../ Tristeza tristeza só tristeza MÁGOA uma angústia 

muito grande um pouco de raiva num sei num sei se raiva não eu sinto tristeza 

sinto tristeza  
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Nesse trecho, pressupomos que Roberta se exime de culpa em relação ao fim do 

casamento “de forma alguma”22. Contudo, ainda assim, reconhece sua ousadia a se isentar de 

qualquer responsabilidade. Muito embora, logo em seguida, justifique sua atitude por meio de 

uma série de argumentos em que se localiza como uma mulher exemplar que fez de tudo para 

manter o casamento, a família. Nesse momento, ela salienta traços de sua identidade para 

enfatizar o quanto ela investiu na relação “eu sempre fui uma mulher muito presente muito 

mãe muito presente dentro de casa e muito mulher com ele e::: financeiramente sempre eu eu 

sempre trabalhei sempre ajudei ele também”. Então, Roberta não pode ser culpada pelo 

fracasso do casamento, pois foi uma mulher presente, uma mãe exemplar, uma amante para o 

marido e, como se não bastasse, também o ajudava com as despesas.  

 

É interessante perceber que tais mulheres tão fragilizadas emocionalmente não se 

culpam pelos atos do marido. Contudo, a primeira passagem mostra o quanto a entrevistada 

Roberta se esforçou para atender ao que julgou suficiente para o companheiro tratá-la bem. 

Parece ter procurado se enquadrar no perfil esperado não só por ele, mas por toda a sociedade. 

A feminilidade aparece para ratificar os papéis da mulher (mãe, esposa, dona-de-casa e, com o 

feminismo, também auxiliar na renda da família). Fato que só vem afirmar a sobrecarga 

atribuída à mulher. 

 

Sinal dos tempos, o relato dessa entrevistada é bem sintomático da multiplicidade de 

identidades que constituem homens e mulheres atualmente. De forma bastante enfática, 

Roberta  exemplifica muito bem a dimensão bakhtiniana do  eu para-si (identidade subjetiva) 

e eu para-o-outro. Isso é fundamental para o estabelecimento da identidade no plano 

relacional responsável/responsivo que lhe confere sentido. 

 

Dessa maneira, o sujeito se define a partir do outro que é definido por ele. Nesta noção, 

reside a incompletude humana. Esse aspecto nos leva a considerar o caráter dialógico próprio 

da constituição do sujeito. Compreendemos então que o sujeito é essencialmente histórico, 

marcado espacial e temporalmente e, por isso, ideológico que situa seu discurso em relação ao 

discurso do outro. O outro tanto envolve o destinatário (nível do intradiscurso) como envolve 

os outros discursos historicamente já constituídos (nível do interdiscurso), incorporando dessa 

forma a relativização da subjetividade no par EU-TU. 

                                                
22 Ver anexos. 
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Nesse sentido, relembramos duas noções fundamentais nas propostas filosóficas de 

Bakhtin (2004), quais sejam: o sensível, que é o plano das impressões do mundo, da 

multiplicidade e da descontinuidade, que privilegia o processo de percepção e de ação como 

criador de impressões; e o inteligível, plano que elabora o apreendido, privilegia a 

transformação de tais impressões em um conceito, a busca da unidade. 

 
Portanto, as marcas lingüísticas, presentes no discurso das informantes, nos permitem 

enxergar a imagem que elas têm de si, do companheiro, da família, embora não ditas 

abertamente, mas implícitas. Essas marcas deixam vazar vestígios de desejos e ideologias das 

mulheres. 

 

O discurso das entrevistadas também nos leva a perceber como é forte a ideologia 

machista na construção de suas identidades, seja legitimando as relações de poder entre os 

gêneros, seja evidenciando a cristalização da feminilidade caracterizada pela subordinação e 

por atitudes maternais. Ainda que não haja um comprometimento das informantes com o dito, 

este revela claramente tais aspectos.  

 

Essa evidência nos faz perceber a importância de criar e desenvolver ações sociais que 

visem à superação da desigualdade entre os gêneros. Nesse sentido, a família, a igreja, a 

escola e a sociedade como um todo têm papel fundamental. Faz-se necessário assim 

reformular nossas relações de maneira a não se subjugar a pessoa humana por seu gênero, 

idade, etnia, classe social ou qualquer outro tipo de discriminação que diminua a pessoa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a construção de identidades sociais é investigar os processos envolvidos na 

formação de um fenômeno essencialmente ideológico (FAIRCLOUGH, 2001). Ademais, 

analisar como se dão os processos de sujeição e de insurreição à violência não só permite a 

superação de preconceitos, como também possibilita, em sentido amplo, mostrar que as 

conquistas realizadas pelos movimentos feministas de fato têm contribuído para uma mudança 

social, uma vez que as mulheres vítimas de violência de gênero se insurgem contra seus 

agressores buscando instituições de segurança criadas especificamente para a “resolução” 

específica desse tipo de crime.  

 

Os aspectos lingüísticos aqui analisados, embora não comprometam as entrevistadas 

com o dito, revelam-se importantes para que possamos compreender de forma mais 

apropriada a atitude de mulheres vítimas de violência de gênero. Essa pesquisa nos permitiu 

sair do senso comum “elas apanham porque gostam”, por investigarmos seus atos de outra 

maneira, atribuindo sentido aos enunciados através de pistas autorizadas pelos discursos. Essa 

é a dimensão textual que Fairclough (2001) ressalta. 

 

De início, parece-nos ficar claro que a submissão, ainda que expressa de forma distinta, 

representa maneiras de auto-anulação diferentes e ao mesmo tempo complementares (a 

manutenção da família, o bem-estar dos filhos, o atendimento às exigências sociais). Esses 

aspectos foram explicitados nos exemplos (3) e (4). Já os discursos (1) e (2) evidenciam a 

importância da educação na construção dos sujeitos sociais. Ademais, esse dois casos revelam 

que as concepções religiosas também impõem seu modelo de conduta ao cidadão. No nosso 

caso, à cidadã que coloca como responsável por zelar pelo bem da sagrada família e pelo 

santo matrimônio. Tais exemplos revelam o que leva a mulher a suportar anos de humilhação, 

de violência e ainda procurar a polícia no intuito de dar mais uma chance ao marido (a 

última), de salvar seu casamento. Essas mulheres passam a buscar se adequar aos estereótipos 

sociais. Vimos ainda que esses aspectos independem da renda familiar das vítimas, bem como 

também não estão atrelados ao grau de escolaridade nem à idade.  

 

Entretanto, também verificamos em nossa pesquisa que a sujeição é, muitas vezes, 

justificada pelo forte sentimento de afeição das vítimas para com seus agressores. Em nosso 
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estudo, esse afeto foi nomeado tanto pelo substantivo amor quanto pelo verbo gostar. Ambos 

se efetivaram como formas de a mulher se manter submissa ao agressor (5) e (6), algumas 

vezes até sonhando com uma mudança.  

 

Outras razões levantadas para argumentar em prol da submissão foram o medo de novas 

e maiores agressões, bem como o medo de não conseguir se auto-sustentar (dependência 

financeira). Essa dependência muitas vezes é usada pelos maridos, companheiros, namorados 

e amantes como fator para subjugar mais ainda as vítimas. Mas o medo pode se apresentar 

ainda na forma de não desejar ficar fora dos padrões exigidos socialmente, para os quais 

foram desde cedo educadas (casar, ter filho, marido). Nesse caso, podemos recuperar o 

importante papel da igreja, principalmente da Católica,   que, no Brasil Colônia, tanto 

defendeu a família enquanto instituição social inviolável (PRIORE, 2005). Só assim, a 

sociedade estaria preservada, resguardada dos perigos mundanos. 

 

Verificamos principalmente que, normalmente, as entrevistadas parecem não se engajar 

em seus discursos por não confiarem plenamente no conteúdo de suas asserções, sobretudo 

quando se referem ao que desejam que aconteça com o agressor e quando revelam seus 

sentimentos por ele. Esse fato não é difícil de entender se pensarmos que as entrevistas foram 

coletadas na 1ª delegacia em momentos em que tais mulheres estavam extremamente nervosas 

e suas atitudes haviam sido tomadas, na maioria das vezes, de repente, sem muita reflexão. 

Assim, parece natural que demonstrem dúvidas quanto ao dito (17, 18 e 19). 

 

Todavia, as conquistas do movimento feminista são evidentes, ainda que frágeis, as 

vozes feministas já ecoam nos discursos dessas mulheres. A mulher que nasceu antes do 

movimento dar seus primeiros passos, já reclama para si um outro lugar/ papel social (eu sinto 

que ele é a pessoa que tem mais inveja de mim do meu sucesso profissional porque tudo que 

eu faço eu sou formada tenho três formaturas mas eu quero mais é que ele faça alguma coisa 

porque quando eu faço alguma coisa e graças a Deus eu me dou bem  dá certo porque 

quando eu vou eu vou COM GARRA com vontade e ele não — trecho da entrevista de 

Shirley). O mesmo notamos no exemplo (24), também retratando uma mulher que cresceu 

diante de outra realidade social, tendo que trabalhar para completar a renda da família, além 

de cuidar da casa, filho, ou mesmo para manter a família.  

 



 

 95 

Só o fato de buscar a unidade policial já demonstra uma conquista desse momento. Ao 

repensar suas idéias sobre o mundo, sobre sua vida em particular a mulher questiona a 

submissão e passa a compreender a violência de outra forma. Os exemplos (10) e (11) são 

sintomáticos de que a vítima de violência de gênero se deu conta do abismo aberto no 

relacionamento e percebeu os filhos como vítimas em potencial. Assim, essa nova mulher, 

ainda mediadora da relação pai e filho, passa a criar formas “alternativas” de organização 

familiar compostas de mãe e filhos ou de avó, filhos e netos. 

 

Ademais, tais mulheres também mudam de atitude e buscam vencer o silêncio quando 

percebem que “nem toda forma de amor vale a pena”. Os casos (13), (14), (15) e (16) revelam 

com precisão que o reconhecimento do distanciamento afetivo entre os casais, bem como a 

compreensão e aceitação da não correspondência amorosa são fundamentais para a superação 

da dependência emocional. Vimos que esse aspecto pareceu comum a todas as entrevistadas 

independentemente das  variáveis estabelecidas. Contudo, ressaltamos que as mulheres mais 

jovens tendem a mostrar um maior desapego afetivo dos agressores, o que nesse caso 

(violência de gênero), se apresenta como uma importante mudança.  

 

Diante da nova realidade que parece ser a vida após a denúncia, ainda que as mulheres 

permaneçam com os agressores, é pertinente pensar em uma redefinição da própria história. 

Nesse momento, ou a mulher lamenta a constatação do fim do casamento e reconstrói sua 

vida (17) ou ela, consciente do fim daquela vida conjugal, aceita com tranqüilidade a 

“renovada” história de sua vida (18). 

 

A punição do agressor é um outro aspecto relevante a ser considerado a partir da ida à 

delegacia. Como no exemplo (19), é comum que a mulher não deseje punições mais severas. 

Todavia, isso não significa necessariamente que ela tenha esperança ou mesmo que deseje 

ficar com o imputado. Pode se tratar simplesmente de não desejar macular a imagem do pai 

para o filho, ou de precisar do agressor para se manter, ou ainda quem sabe a mulher não 

classifica como crime o ato do agressor devido à naturalização histórica que sofreu da 

dominação masculina através da força.  

 

Entretanto, ao redefinir os sentimentos e emoções, a mulher, vítima de violência de 

gênero, tende a construir sua identidade social assumindo, acatando ou contestando 
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determinados posicionamentos sejam esses papéis sociais (identidade de mãe, de esposa) 

sejam identidades do grupo (gênero, religião), como analisamos nos cinco últimos exemplos.  

 

Mostramos assim, em nosso estudo, que há mais semelhanças que diferenças nos 

discursos de mulheres vítimas de violências de gênero. Esse aspecto só corrobora a 

compreensão de que esse tipo específico de violência não submete somente mulheres menos 

favorecidas economicamente, nem mesmo as mais velhas ou as que não têm um melhor grau 

de letramento, como pode pensar o senso comum. Ademais, mostramos com isso que as 

mudanças sociais se revelam via discurso quando as entrevistadas contribuem para outras 

formas de estruturação familiar e mesmo social. Assim, verificamos que suas identidades 

sociais são múltiplas e flexíveis. Tais mulheres são capazes de se reinventar enquanto sujeitos 

sociais.    

 

Sobre aspectos mais gerais, ressaltamos que são necessárias ainda muitas e urgentes 

melhorias, sobretudo, em relação à qualidade dos serviços prestados às mulheres vítimas de 

violências. Lembramos também que muitas práticas atuais ainda revelam de forma muito viva 

tradições sócio-culturais bem arraigadas que contribuem para a perpetuação da desigualdade 

de gênero. Ademais, a própria organização social, política e econômica ainda é muito 

assimétrica em relação a homens e mulheres. 

 

Contudo, reconhecemos a importância do desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas para o atendimento específico desse problema tão complexo que demanda ações 

também complexas, pensadas de forma multidisciplinar. As ações que são tomadas em 

relação a essa forma específica de violência devem se dar não por serem “politicamente 

corretas”, mas por estarem voltadas para contribuir de forma eficiente, efetiva e eficaz com a 

mudança de práticas sociais nocivas ao bom convívio social de homens e mulheres. 

 

Dessa forma, cabe aos governantes realizar as ações por serem adequadas, por 

compreenderem o processo muito maior em que estão inseridas. Vale lembrar que a política, a 

administração pública e a própria justiça ainda estão sob o domínio dos valores masculinos 

(de dominação) e, de forma muitas vezes até inconsciente, esta característica perpassa para o 

imaginário social que segue sendo predominantemente excludente e discriminador. Nesse 

sentido, não é a criação de novas delegacias especializadas que vai amenizar o problema. É 

preciso se comprometer efetivamente com o problema qualificando o pessoal e exigindo o 
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cumprimento da lei, por exemplo. Por outro lado, não basta alterar a lei, se pontos 

fundamentais não forem atendidos, como a criação dos juizados especiais e formas efetivas de 

a mulher vítima se manter economicamente. Todavia, reconhecemos que há mulheres em 

postos de liderança, mas essas muitas vezes reproduzem valores machistas, já que também 

foram forjadas nessa estrutura social. 

 

Optamos por analisar identidades de mulher vítimas de violência de gênero a partir do 

discurso, porque é através dele que se desvelam as práticas sociais que envolvem relações  de 

dominação, bem como de resistência. Além disso, é relevante a força da palavra que constitui 

os sujeitos sócio, cultural e historicamente. O discurso também revela uma infinidade de 

posicionamentos dos sujeitos diante da vida e é nesse lócus (discurso) que se constroem e se 

constituem as identidades. Dessa maneira, a ideologia se manifesta lingüisticamente por meio 

de textos como verificamos em nosso estudo. 

 

Consideramos finalmente que as tradições de dominação estão bastante visíveis em 

vários ramos e percebemos que é urgente uma mudança de atitude, uma atividade permanente 

na superação de tais valores tão arraigados e nocivos a mulheres e a homens. Dessa maneira, 

será possível fortalecer os Direitos da Mulher, ainda bastante violados. Esperamos assim que 

nosso estudo possa contribuir para fazer ver a importância do desenvolvimento de outras 

práticas sociais na escola, na família, na igreja no que se refere à imagem da mulher. A 

compreensão dos discursos ora analisados dá a dimensão desse quadro. Esse é um dos 

aspectos críticos de nossa pesquisa. 

 

Dessa maneira, esperamos ainda ter contribuído, com nossa análise, para uma maior e 

melhor compreensão da importância de se estar atento não só às formas lingüísticas como 

também, à situação social em que se efetiva uma dada ação de linguagem, às identidades 

sociais dos interlocutores. Isso porque tais aspectos permitem a construção de sentidos, fato 

que favorece a apreensão de representações sociais naturalizadas, de posicionamentos 

hegemônicos acatados ou assumidos e de outros fatores relevantes na construção de uma 

formação crítica e, sobretudo, responsiva para uma transformação social. 
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1. Roteiro utilizado nas entrevistas* 
 
 
1. Qual a sua idade? Qual a idade de seu marido, namorado ou ex? 

2. A senhora estudou? Fez até que série? E ele? 

3. A senhora trabalha? Qual sua profissão? Qual a profissão dele? 

4. O rendimento de sua família fica em torno de quanto? 

a) Até R$ 500,00. 

b) Entre R$ 501,00 e R$ 2.000,00. 

c) Acima de R$ 2.000,00. 

5. Há quanto tempo a senhora é casada (amasiada) ou namora o acusado?** 

6. Há quanto tempo a senhora sofre agressões?  

7. A senhora tem filhos? O que seus filhos acham da atitude dele? A opinião dos filhos 

interferiu na sua decisão? 

8. Por que a senhora não tomou essa atitude (procurar a polícia) antes? 

9. O que a levou a continuar investindo, acreditando em seu casamento, namoro? 

10. Que fato fez com que a senhora decidisse vir aqui (1ª DM)? 

11. Para senhora, sua decisão significa o fim de seu relacionamento? 

12. A quem ou a que a senhora atribui a culpa por esta situação? 

13. Qual o seu desejo? O que de fato a senhora quer que aconteça? 

14. Hoje, como a senhora define o que sente por seu companheiro, marido ou namorado? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* As questões apresentadas no início dos anexos servirão apenas de roteiro para as entrevistas porque, durante a 
gravação dos depoimentos, percebíamos oportunidades ou mesmo  necessidades de outros questionamentos.  
** A gravação em áudio e vídeo, ou apenas em áudio, foi iniciada a partir dessa pergunta. 
 



 

 106 

2. Sinais utilizados nas transcrições 
 
 
 
 

• Pausa: (+) ou (2.5) 

• Dúvidas e suposições: (incompreensível) ou (o que acredita ter sido falado) 

• Truncamentos bruscos: / 

• Ênfase ou acento forte: MAIÚSCULA 

• Alongamento de vogal:  : ou :: 

• Comentários do analista: ((     )) 

• Eliminação/transcrição parcial: ... ou /.../ 
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3. TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES 

 

VITÓRIA 
 

Há quanto tempo você sofre essas agressões? derna que a gente se amigou Faz quanto 

tempo isso? faz três anos eu num tinha nem fio ainda não eu gostava muito dele ele me 

botava pra trás me chamava de feia de preta ele tinha ciúme dizia que eu não podia ficar com 

home E você tinha medo de procurar a polícia? ti:::nha ele tinha jurado que se eu procurar 

a polícia ia me matar mas primeiro mete o rodo na minha mãe Você tem quantos filhos com 

ele? dois filhos Qual a importância dos teus nessa decisão de procurar a delegacia? 

porque:: ele dar nos meus filho também é::: quando be:be aí pra evitar eu num gosto dele mais 

ficar com uma pessoa sem gostar mais não adianta aí eu peguei e fui me embora pra casa de 

minha mãe Certo, mas a senhora falou que sofreu essas agressões desde o início do 

relacionamento, ou seja há três anos, o que levou a senhora a permanecer tanto tempo 

sendo agredida? porque ele  é encarnador  uma vez oh ele encarnou com uma mulher que 

tem uma filha dele também comprou uma doze e deu um tiro inté nela aí o irmão dele o irmão 

dela deu uma facada nele aqui e aqui Ele leva vida errada é? ele trabalha mas ele fuma droga 

fuma pedra fuma maconha bebe aí fica louco Que fato fez com que a senhora decidisse vir  

aqui à delegacia? porque eu não agüento ele mais ele tá me jurando muito de morte eu não 

posso ir pra Água Fria ele foi lá em casa ele falou que eu não posso ir pra Água Fria que ele 

me jura de morte ele foi lá em casa deu um chute até na minha coxa deu um murro na minha 

barriga A senhora disse que já levou facada dele. A senhora tem marca aí no corpo 

disso? te::nho aqui aqui tenho até um corte no pé eu tô cheia de marca dele Para a senhora a 

sua decisão significa o fim do seu relacionamento com ele? é é:: o fim tem não A quem ou 

a que a senhora atribui o fim do seu relacionamento? Quem é o responsável por isso, se é 

que tem alguém ou se é alguma coisa? nã:::o eu mesmo que escolhi porque eu não 

agüentava mais ficar dentro de casa e ouvir humilhação dele não Sempre sofreu isso? 

se::mpre Qual é o seu desejo? O que de fato a senhora quer que aconteça? eu quero que 

ele fique solto mas não quero que ele nem me procure mais nem corra atrás deu nem me jurar 

de morte porque eu sinto medo dele aí ele dá as coisa do fio dele minha mãe não trabalha 

minha mãe não tem obrigação também A senhora quer que ele fique o quê? assim 

trabalhando sem encarnar neu sem ir atrás deu nem me jurar de morte mas aí se for o jeito 

dele ficar preso aí: é melhor A senhora vai achar melhor se ele ficar preso? é::: porque eu 
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vivo com medo dele ele só vive me jurando de morte mas eu quero que ele fique solto 

também pra os meus fio comer né? porque ele dá as coisa dos meu filho Hoje, como a 

senhora define o que sente por ele? sinto nada mais nada (+) NADA NADA NADA E o 

que sentia antes? era amor um pouquinho de amor porque quando eu fiquei com ele eu não 

gostava dele não aí depois eu gostei um pouquinho dele mas não tenho amor dele muito não 

Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer? ele quer voltar pra mim mas eu 

não quero  quero viver a vida com meus filhos só de home eu não quero saber MAIS NUNCA 

oche::: depois do que eu passei não quero passar outra vez não eu sofri muito ele me botava 

de joelho ele me mandava lavar roupa de três horas da manhã E todo homem vai agir assim 

é? não sei home é tudo igual É? é:: eu acho (riso) 

 

PATRÍCIA  
 

Patrícia, há quanto tempo você convive com ou por quanto tempo você conviveu com 

essa pessoa? três anos e quatro meses Há quanto tempo estão separados? há três meses Há 

quanto tempo você sofre agressões? é:: verbalmente de vez em quando a gente discutia ele 

nunca foi agressivo essa foi a primeira vez Fisicamente, de espancar? de espancar Mas 

antes já ofendia? mas já ofendia ciúme ciúme muito ciúme Você tem filhos? eu tenho filhos 

Qual a importância, você dizia antes que essa é a primeira vez que vem à delegacia. Qual 

a importância dos seus filhos nessa sua decisão de procurar a delegacia? primeiro eu vim 

com o apoio deles vim com o apoio deles né: e eu acho que o certo é:: ACHO NÃO o certo é 

ser agredida e procurar o direito da mulher porque eu acho que uma atitude dessas não é uma 

atitude de AMOR porque quem ama não agride A senhora falou em amor, ele dizia isso é? 

nã::o ele diz que ele ama que é louco que morre de ciúme Você tem medo ou tinha medo de 

procurar a delegacia? não não tinha medo Por que não veio antes? porque eu achava que ia 

acabar por ele mesmo como se seja sempre uma defesa dele entende? de agredir quando tá 

bebo tudo bem não vô tá numa delegacia ocupando espaço de outras pessoas que tem coisas 

mais graves entendeu? A ofensa pra senhora é uma coisa menor? é:: até então por causa 

também de FAMÍ::LIA: minha mãe que gosta muito dele da mãe dele então sempre dá é::: 

amenizar O que levou a senhora a continuar investindo no seu relacionamento com ele? o 

meu relacionamento tem três anos e quatro meses mas já há um bom tempo eu tava querendo 

tomar uma decisão de separar porque NÃO DAVA MAIS a gente não se entendia mais a 

gente não se respeitava mais e::: foi quando eu tomei a atitude de me separar de entrar 
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conversar com ele de entrar num acordo mas ele passa dois três dia diz que sente saudade que 

não consegue dormir que:: eu perturbava a vida dele e eu sempre querendo que ele fosse 

MEU AMI::GO que ele arrumasse um trabalho que ele andasse em boa companhia que ele 

não perturbasse a mãe dele porque eles são são cinco irmão ele é o caçula e o mais 

problemático Você falou que é a primeira vez que se relaciona com uma pessoa mais 

jovem. Você acredita que isso interferiu? é a primeira vez... eu:: (deixei ficar) por não ter 

tomado uma atitude antes de que (de lidar com amor de lidar com de ter uma atitude) porque 

eu nunca quis ele ele foi que insistiu pra querer ter um relacionamento comigo e eu sempre: 

NÃO NÃO aí a gente foi ficando ficando ficando e aí três anos e quatro meses e no fim isso 

aconteceu Que fato fez com que a senhora decidisse vir aqui à delegacia? o fato da 

agressão Foi a primeira vez que ele bateu? EU tenho certeza que vai ser a primeira e última 

A PRIMEIRA E ÚLTIMA Você acha/ essa sua decisão significa o fim do seu 

relacionamento com ele? com certeza depois que eu tenho certeza que depois dessa atitude 

que ele JAMAIS ele IMAGINA que eu estou aqui na delegacia sendo que ele nem sabe o 

fato::: a a a gravidade do que ele fez tá entendendo? ELE JAMAIS imagina ele vai imaginar 

que eu estou aqui na delegacia prestando uma queixa (ele tem que pagar por esse fato) que ele 

é um menino novo ele tem que fazer a parte dele que a minha eu já tô fazendo que eu TENHO 

CERTEZA que isso vai ser a PRImeira e a última vez A quem ou a que você atribui a 

responsabilidade ou a culpa por essa situação? eu? a mãe dele porque ele eu digo a mãe 

porquê a mãe ela tem que se impor ao filho e não admitir tudo o que o filho faz seja lá certo 

ou errado do jeito que a gente mã/ é/ eu como sou mãe a gente tá pra acobertar o filho mas 

tem que ver o lado errado meu filho errou então você vai ter que pagar pelo erro NÃO ela 

sempre acoberta o filho achando que o filho tá errado mas eu vou passar a mão por cima e aí 

por isso que dos cinco irmãos ele é a única pessoa que é problemática eu acho que ele é uma 

pessoa problemática Qual o seu desejo? O que você quer que aconteça? eu quero que ele 

pague pelo que ele fez não quero prejudicar nenhuma das partes nem a minha nem a dele 

gostaria muito que ele fosse é::: como é que se diz julgado que ele tivesse a frente do juiz 

tudinho e que pague é:: fazendo serviço comunitário não queria que ele fosse preso não quero 

porque ele tem é:: eu tem a minha mãe e a mãe dele mas eu queria que ele aprendesse a fazer 

algo na vida e que pagasse trabalhando uns três a seis meses ou um ano num serviço 

comunitário (ser um) algum pra o tipo dele alguma coisa e que me deixasse de mão e seguisse 

a vida dele porque ele é uma pessoa jovem espero que ele não procure mais ele não erre mais 

que ele viva a vida dele e que eu vou viver a minha e que os dois se respeitem Hoje, como 

você define o que sente por seu ex-companheiro? ai:: eu tô muito triste muito chateada 
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porque uma coisa que começou tão tão amor tanto presente tanto e hoje acabar numa baixaria 

dessa uma discussão no meio da rua fui agredida fisicamente moralmente tô/ arrasada e mais 

um motivo de que eu quero ele bem longe de mim e que ele pague trabalhando na 

comunidade fazendo alguma coisa porque aí ele vai aprender e eu tenho certeza que ele não 

vai mais fazer isso Tem mais alguma coisa Patrícia que você gostaria de dizer em relação 

a essa sua história com ele? eu eu gostaria que não só ele como as outras pessoas que são 

agredidas dependente de que o caso porque eu acho que o fato a leva a violência a tanta 

violência principalmente contra mulher que ele vai ele vai ter que o que ele merece e eu tô 

aqui realmente pra defender os meus direitos porque eu sou mulher sou mãe de duas filhas 

maravilhosas e por incrível que pareça elas estão muito chateadas por ele ser ter um bom 

relacionamento com os meus filhos por ser jovem e acabar uma tragédia dessa porque pra 

mim isso foi o fim da picada eu vou até o fim eu não quero é:: PAGAR com a mesma moeda 

o que ele fez comigo jamais porque aí eu vou tá me vingando vou até tá mentindo não mas 

gostaria sim que ele pagasse de outra forma mostrando a ele boas maneiras e  como se 

respeitar uma mulher porque uma mulher é uma mulher e ele tem mãe e ele/ ele sempre diz se 

alguém mexer com minha mãe eu sou capaz de enlouquecer e fazer até uma bobagem que 

uma mulher ela tem que ser respeitada uma mulher é digna uma mulher é dádiva da vida se 

caso se ele (pedir algo) de eu ter feito de errado ele teria conversado com meus pais ele teria 

conversado com meus filhos ou comigo mas ele achou que me agredindo era a melhor forma 

e achando também que eu não iria tomar as providências mas mas eu tô tomando agora e que 

ele vai pagar pelo erro que ele cometeu e depois (decisão minha) eu tenho certeza que ele não 

vai mais agredir nenhuma mulher. 

 

LOURDES 
 

Há quanto tempo a senhora mantém esse relacionamento com ele dona Lourdes? de 

convivência quarenta anos A senhora falou que ele tem outra família, comente um pouco 

sobre isso comentar como? Ele tem uma outra família? Quem é essa outra família? É 

anterior a senhora? é anterior é a esposa legítima antes de mim ele com a esposa faz uns 

cinqüenta de casados Quantos filhos ele tem no outro casamento? no casamento duas filhas 

E com a senhora teve filho? tive vinte filhos só que não nasceu né não nasceu perdia sempre 

todos eu perdi Com quanto tempo a senhora perdia? cinco meses seis meses o mais que eu 

tive foi sete meses Há quanto tempo a senhora sofre agressões? desde dos quarenta anos 
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desde o início Que tipo de agressão a senhora sofre? assim quando ele bebe quando é:: em 

palavras é:: humilhação é assim ficar passando com outra mulher em casa isso tudo Mas ele 

já chegou a bater na senhora? chegou chegou Bater de que maneira? Deixou marcas? 

antes deixava né antes deixava só que onde ele bate mais só dá na cara onde ele bate mais só 

dá na cara e agredir com palavras né palavras A senhora tinha medo de procurar a 

delegacia? Essa é a primeira vez que a senhora procura? é:: tinha medo tinha medo 

porque sempre ele dizia assim a mim quando ele começava dizia vá embora de casa aí eu 

dizia não vou não de quem é a casa é sua ou é minha se você tiver incomodado com a minha 

presença você que saia como eu não tenho trabalho eu não sou aposentada vivo do banco da 

feira então eu me assujeitava porque quando ele recebia dinheiro sempre pagava a conta de 

luz aliás resumindo quando ele tá dentro de casa ele dá a despesa só que ele fica assim passa 

um ano comigo vai embora pra casa da esposa não dá nada eu não tenho direito a nada Aí 

passa quanto tempo com ela? passa um ano um ano quando briga com ela lá aí vem pra cá 

mesmo eu sem querer que ele fique dentro de casa ele arranca o cadeado da grade e entra e diz 

que incomodado que se muda Então, nesses quarenta anos sempre foi dessa maneira? é:: é 

E ele já passou período bem nas duas casas? já:: já nesses quarenta anos não foi só como é 

que se diz agressão não foi só briga teve assim o tempo dele ser uma boa pessoa quando ele 

não tá bebendo quando ele não tá bebendo bom marido bom dono de casa tudo agora só que 

quando ele bebe não tem condições Dessa vez, ele tava ameaçando jogar um objeto na sua 

cabeça e a senhora trouxe esse objeto, a senhora pode mostrar? POSSO eu já trouxe pra 

mostrar mesmo olha aqui ((mostra o vaso que o agressor pegou para jogar na cabeça dela)) Aí 

ele pegou esse jarro pra jogar na senhora foi? depois que me deu um tapa na cara depois 

que ele me deu um tapa na cara que me cuspiu que eu me virei foi que ele alcançou a mão no 

jarro que tava no rack junto com a televisão me ameaçou jogar na minha cabeça então eu me 

agarrei com ele pra tomar o jarro porque eu não ia deixar ele me matar que ele falou que ele 

só é dizendo a mim que tinha uma surpresa pra mim tinha uma surpresa então essa surpresa 

era essa aí nisso eu agarrada com ele né ficou as marca do meu das minha mão nele porque eu 

tava lutando mesmo com ele O que levou a senhora a continua investindo, acreditando 

nesse relacionamento? eu amava muito ele porque:: e::u imaginava assim:: ele me dizia 

assim a mim olhe (+) se você me deixar vai ser pior pra você porque você é doente você não 

tem parente você não tem aderente então junto de mim sempre tem eu pra cuidar de você 

nisso que eu pensei a vida toda E ele era uma proteção? pra mim então/ A senhora não 

disse que tem um filho não foi?  mas é/ justamente A senhora não tem convívio nenhum 

com esse filho? não:: eu tenho convívio só que meu filho já é vítima DELE meu filho não 
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mora comigo meu filho não pode tá dentro de casa que ele não aceita meu filho já tem 

quarenta anos moça (+) aliás ele não aceita assim da minha família nem neto meu nem 

ninguém que seja somente ele e eu dentro de casa só é o que ele aceita Pronto, a senhora 

tava dizendo que permaneceu assim porque ele dizia que iria cuidar da senhora quando 

a senhora precisasse. Teve algum outro motivo pra senhora continuar investindo nesse 

relacionamento? é porque veja eu pensava assim né se em em continuação a promessa dele 

era melhorar eu pensei assim depois que a gente chegasse na idade nós envelhecemo junto 

depois que a gente chegasse na idade então parou por aí então a gente ia viver a vida que não 

viveu pra trás mas só que MESMO DEPOIS de todo sacrifício que ele teve bem doente eu 

cuidei dele tudinho ia melhorar não voltou tudo de novo começou as mesma agressão de antes 

Que fato trouxe a senhora aqui à delegacia? justamente porque quando houve essa agressão 

ele fica telefonando pra mim dizendo que vai mandar os neto DELE na minha casa pra me 

destruir de noite eu tô deitada ele telefona dizendo que vai mandar NOVAMENTE arrombar a 

casa  pra eu sair da casa que a casa é dele E ele xinga a senhora de que? rapariga safada 

prostituta quenga safada Isso a senhora ouviu a vida toda? a vida toda a vida toda a vida 

toda a vida toda A sua decisão de vir aqui à delegacia significa o fim do seu 

relacionamento? o fim o fim o fim porque mesmo eu dizendo que ele não vai pra casa ele 

arromba o cadeado e vai A quem ou a que a senhora atribui a culpa por essa situação? de 

quê? dele querer que eu saia da casa? Não, por ter chegado a esse estágio de a senhora está 

aqui na delegacia, tem algum culpado por isso? É alguma coisa? É alguém? não eu acho 

assim que o culpado disso tudo fui eu sou eu porque isso já era pra eu ter decidido há muito 

tempo não tinha chegado a esse limite né eu penso assim né eu me corrijo nesse erro né Qual 

é o seu desejo? O que de fato a senhora quer que aconteça? olhe o que eu quero o que eu 

quero que aconteça é que ele deixe eu viver a minha vida em PAZ E em relação a esse 

processo aqui, a senhora deseja o que? que ele deixe a minha vida em PAZ ele e a família 

dele Hoje, como a senhora define o que sente por ele? pena (+) só isso Tem mais alguma 

coisa que a senhora gostaria de dizer em relação a essa sua história com ele? não: 

somente isso aí mesmo 

 

MARTA 
 

Há quanto tempo a senhora convive com ele? trinta anos de convivência Há quanto tempo 

a senhora sofre agressões? é:: essas agressões com palavras eu acho que não vou dizer do 
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começo mas mais de dez anos Há mais de dez anos e são trinta anos de convivência? ele já 

chegou a bater em mim e ele tirou sangue ele tirou ele segurou nas minhas mão e bateu no 

meu rosto e saiu sangue do nariz e dos lábios nessa época eu passei três meses na casa de 

minha mãe A senhora nunca procurou a polícia? eu nunca procurei a polícia A senhora 

tem filhos? eu tenho quatro filhos O que eles acham da atitude do pai? tem o mais velho é 

muito revoltado e eu acho que a culpa é minha deu ficar de procurar evitar de ir em cima e 

reivindicar como ainda ontem mesmo o mais novo disse pra mim porque a senhora não 

chamou ele de frango ele chamou a senhora de sapatona a senhora tinha chamado ele de 

frango e eu disse mas isso aí não ia resolver E o mais novo tem dezoito anos? tem dezoito 

anos A opinião deles interferiu a senhora a vir aqui à delegacia? a opinião deles também 

contribuiu pra que eu viesse aqui A senhora tinha medo de tomar essa atitude de procurar 

a delegacia? tinha Medo de que? porque é::: eu não tenho uma renda e ele dizia que se se eu 

deixasse ele não tinha direito a nada que a casa foi o dinheiro do como é:: da indenização dele 

que ele levantou a casa e que ele foi quem pagou o barro pra aterrar eu disse mas o terreno fui 

eu que invadi você só conseguiu PORQUE EU VIM PRA CÁ e na época ele me chamava  ele 

dizia que eu era rapariga e isso e aquilo outro aquela rapariga quando eu tava lá os vizinhos 

tudinho perguntava dona Marta cadê seu marido eu dizia ele sofre da coluna ele tá 

trabalhando sofre de coluna não pode vim eu ficava com a enxada puxando os barro só depois 

que Então a senhora tinha medo por não ter como sobreviver? eu não tinha condições já 

tinha quatro filhos E hoje a senhora tem Dona Marta? eu acredito que não mas mas eu não 

agüento mais não agüento mais não havia motivo uma razão de eu suportar era o menino 

meus filhos crescer ter o que comer ter onde se abrigar tá entendendo? e::: mas eu vi que isso 

aí não valeu a pena os valores deles é diferente principalmente dos dois mais novo os dois 

mais velho a mais velha saiu de casa ela era noiva mas como ela ia pra casa do noivo e ele 

ficava dizendo coisa dizia coisa com ela ela terminou tomando uma atitude de ir-se embora 

pra dele sem casar mesmo casou depois que tava lá Os valores dos filhos que eram 

diferentes é? é:: e ele trata o encostado ao mais novo de uma maneira tão diferente porque ele 

não fala tudo bem mas a gente eu acho que ele não é bom da cabeça não porque como é que 

você trata o filho de um jeito com o maior sabe? sempre condenando a mãe aí na hora quando 

ele viu que o menino cresceu que virou um homem que tá trabalhando que pegava no dinheiro 

e quando na hora que ele precisou de trinta reais pra comprar um botijão de gás o menino tava 

com mil e quinhentos reais EM CASA  e o menino não emprestou ao pai aí eu digo peraí do 

mesmo jeito vai ser comigo então eu eu tenho que tomar uma atitude AGORA enquanto eu 

tenho força ainda pra trabalhar e me reestruturar O que levou a senhora a continua 
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insistindo no seu casamento, além dos filhos que a senhora já citou? porque eu não via eu 

não via não enxergava eu achava que que:: pronto da última vez que me deixou mesmo eu fui 

pra Maceió eu peguei um dinheiro certa vez eu peguei eu tinha um relógio de ouro que minha 

mãe me deu ouro maciço a pulseira dele todinha e esse relógio foi empenhado na Caixa 

Econômica ((narra toda a história do dinheiro que ele não devolveu e que também não 

permitia que ela saísse de casa nem mesmo para visitar a própria mãe)) Então veja, eu 

perguntei se existe outra razão pra senhora permanecer com ele. Existe essa outra 

razão? sabe por que? pelo seguinte porque uma mulher uma mulher normal ela sente desejo e 

eu não queria é:: passar a conhecer outro homem ele já era o segundo homem que eu conheci 

eu tinha um filho que ficou com a minha mãe tá entendendo? não queria conhecer outro 

homem tinha medo pra depois ficar falada como rapariga porque saiu com fulano então ele 

era um homem na cama e eu tinha desejos como toda mulher normal tem então tinha essa 

parte aí que você fica você sai e fica havia desejos no meu corpo hoje eu não tenho mais 

desejos eu pedi a Deus pra tirar Que fato fez com que a senhora decidisse vir aqui à 

delegacia? o fato de não agüentar mais de dar um rumo diferente a minha vida ele é muito 

negativo também não é uma pessoa positiva de dizer assim vamo fazer isso isso vai dar certo 

eu quero fazer uma negócio PRA MELHORA financeira da gente pra os menino se ocupar tá 

entendendo? mas ele não pensa por esse lado não qualquer coisa como ele é muito orgulhoso 

e isso afetou a ele da mulher ter comprado o sapato o orgulho feriu de mais ele porque ele se 

acha sabe? aonde ele bebe é SEU PAULO é DOUTOR PAULO ele compra um anel pra dizer 

que é advogado e essas coisas que isso aí machuca feri o bril dele né? e eu não tenho isso 

comigo não eu quero é viver e viver bem e ter uma vida melhor eu não vivo da aparência do 

que os outros acham Para a senhora a sua decisão de vir aqui à delegacia significa o fim 

de seu casamento? (+) eu tinha medo de tomar essa atitude tinha muito medo de tomar essa 

atitude mas realmente é necessário dar um basta porque eu tenho medo de mim de ele me 

ofender mais e eu:: não tá mais me:: porque tudo na vida tem um limite A quem a senhora 

atribui a responsabilidade por seu casamento ter chegado a esse momento? a ele mesmo 

eu fiz eu fiz muito eu eu não só fui humilhada em palavras como eu vi uma vez eu socorrer 

ele ele chegou eu tava lavando roupa era nove horas da noite pra nove e meia socorri ele ele 

com pressão alta fiquei a noite TODINHA no Oswaldo Cruz do lado de fora nesse dia eu não 

tinha tomado banho ainda tava de sandália havaiana do jeito que eu tava eu fui tava 

FEDE::NDO a suvaco e entrar numa sala eu tenho alergia a ar-condicionado ficava do lado de 

forano sereno e ELE TAVA COM DINHEIRO quando a gente saiu de manhã de cinco horas 

pra cinco e meia que ele teve alta a gente foi DE ÔNIBUS pra casa AQUILO PRA MIM e ele 
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tava bebendo gastando dinheiro e na hora de sair eu desse jeito joãozinho a gente vai de 

ônibus pra ir pra casa aquilo eu vi que ele não gostava de mim não E a senhora o que sentia 

por ele? talvez eu amei ele de verdade embora nunca disse a ele nunca disse E ele disse 

alguma vez? ele disse várias vezes mas eu não acreditava por amor a gente se humilha a 

gente procura contornar as coisas ((emociona-se)) mas chega um ponto que não adianta o 

amor só é amor verdadeiro quando a gente não se anula quando a gente consegue conciliar os 

dois HOJE é que eu vi isso hoje eu sei que amar demais não vale a pena não Qual é o seu 

desejo? O que a senhora quer que de fato aconteça a partir de agora? eu gosto dele como 

um bom amigo conversar só isso se eu puder ajudar eu ajudo se tiver doente eu faço mas 

conviver na mesma casa Se isso representar uma pena de prisão, como é que a senhora 

ver isso? é melhor agora do que futuramente porque ele me ameaçou de morte e eu aprendi 

uma coisa as palavras não têm valor mas têm se a gente não der valor as palavras então não 

adianta Então a senhora não se importa se ele vir a ser preso? dessa vez não A senhora 

está decidida disso? decidida decidida mesmo Hoje, como a senhora define o que sente 

por seu companheiro? é::: um amigo uma pessoa amiga ou um conhecido porque eu trato 

assim todo ser humano a raiva dele comigo é essa porque pode ser um homem uma mulher 

uma criança um adulto pra mim é ser humano se tiver precisando e eu puder fazer alguma 

coisa se eu não puder fazer nada mas se eu conhecer alguém que possa fazer eu falo com 

alguém pra ajudar aquela pessoa Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer? 

não só isso 

 

KELLY 
 

Há quando tempo você namora o acusado? há um ano e cinco meses E há quanto tempo 

sofre agressões? há um ano e cinco meses sofro agressões Que tipo de agressão? espancado, 

espancamento, mordida, empurrão Por que isso, ele bebe? ciúmes, quando bebe, eu creio que 

ele não tem outras namoradas Você tinha medo de procurar a polícia? tinha medo de 

procurar a delegacia porque ele dizia que se eu desse parte dele ele ia ser preso e ia me matar 

quando se soltasse o medo que eu tinha de deixar ele e depois ele me fazer alguma coisa: 

acabou A senhora tem filhos? não tenho não Que fato trouxe você à delegacia? o corte na 

mão, foi a primeira vez que ele usou faca ia piorar ele podia até me matar né? atingir minha 

família Para você a sua decisão de vir aqui à delegacia significa o fim do seu 

relacionamento? significa o fim A quem ou a que a senhora atribui a culpa ou a 
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responsabilidade por essa situação? a ninguém a ele mesmo Ele é o responsável, por quê? 

porque quando ele bebe ele fica agressivo, sempre é brabo Ele é usuário de drogas? ele já 

usou maconha É só quando usa droga ou quando bebe? quando bebe bom de todo jeito ele 

é agressivo eu quero que ele me deixe em paz que me esqueça porque ele sempre dizia que 

vinha atrás de mim não ia me deixar ficar com homem nenhum e eu tinha medo dele que ele 

não me procure mais porque ele pode querer me matar Por que foi a agressão dessa vez? 

porque ele tinha dito que eu tava com  outro homem porque não tava mais procurando ele aí 

veio me pegar à força e eu não não deixei aí ele veio dar em mim Hoje, como a senhora 

define o que sente por ele? mais nada O que a senhora espera que aconteça com ele a 

partir de agora? eu quero que ele me deixe em paz não mais atrás de mim Tema mais 

alguma coisa que a senhora gostaria de contar? só foi ele que me agrediu E se por isso ele 

for preso? eu não vim aqui pra ele ficar preso não, eu vim aqui pra ele me deixar em paz se 

for preso tá preso não posso fazer nada Por que a senhora não deseja a prisão dele? por 

medo medo dele se soltar e quando sair fazer alguma coisa comigo né? me matar de 

prejudicar minha família Foi só ele que agiu assim com a senhora? pra mim os homens são 

iguais Iguais em que? eu digo na safadeza trai bate E a mulher? mulher também é safada, 

não bate no homem Então, mulher apanha e homem bate? na::o é que mulher é mais frágil 

não vai chegar no ponto de dar no homem porque não tem força. 

 

SOCORRO 
 

Há quanto tempo a senhora é casada? há trinta e quatro anos Há quanto tempo a senhora 

sofre agressões do seu marido? uns trinta e três pra trinta e dois anos desde o início A 

senhora tem filhos? tive oito filhos mas viveram sete O que eles pensam da senhora ter 

vindo aqui? há porque por causa da violência contra mulheres contra os filhos dentro de casa 

pensam um dia ele matar-me né ou ele me matar ou não sei com golpes que eu fico dentro de 

casa e quando ele chega é sempre violento comigo ele sempre bebe todos os dias ele bebe A 

senhora tinha medo de procurar a polícia? tinha medo que piorasse O que levou a 

senhora a continuar investindo no seu casamento? é:: uma é que eu sou católica né minha 

mãe nos criou criou os doze filhos criou tudo assim na religião católica temente a Deus né de 

não haver separação que o que Deus uniu o homem não desune então eu temia outro 

casamento outro casamento depois dele por isso que eu temia tanto A senhora temia outro 

casamento? enfrentar outro homem pior que ele Que fato fez com que a senhora viesse 

aqui? porque eu ando muito doente nervosa nervosa já tô tomando remédio controlado por 
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conta da violência dele né de me destratar dizer que eu tenho outros homens que eu só saio 

pra ir pra fazer coisas errada lá fora com os macho e:: isso aí os filhos mainha cuide mainha 

cuide mainha cuide então até que ontem né eu decidi eu vim aqui pra João de Barros hoje pra 

clínica o otorrino aproveitei e aqui Para a senhora a sua decisão significa o fim de seu 

casamento? eu creio que sim A quem ou a que a senhora atribui a responsabilidade por 

essa situação? (+) não sei não sei responder não sei responder acho que os culpados são nós 

dois mesmo né Como assim? de mesmo no começo eu era agredida por ele e continuava com 

ele pra começar e ele também dizia que gostava de mim que eu não saísse de casa e eu fui 

continuando também (incompreensível) Qual é o seu desejo, o que de fato a senhora quer 

que aconteça? com ele? eu queria que ele seja chamado e::: orientado né  porque ele tem que 

fazer um tratamento com a família principalmente comigo é:: assim né não sei dizer não sei 

pra que ele mude né que eu tô acreditando que ele vai mudar exato é Hoje, como a senhora 

define o que sente por ele? o que eu sinto? nada eu sinto é raiva dele E se esse processo 

aqui significar prisão para ele? não tinha problema contanto que ele quando saísse ficasse 

bom né Então, o que a senhora sente por ele é raiva? eu tenho dó dele né tenho dó também 

a gente sente dó de vez em quando a gente sente dó dele (tantos anos né nessa vida difícil) 

fica difícil ver ele se ESTRAGANDO na bebida não tem uma palavra de amor pra dar só tem 

violência bebedeiras então até que eu por ser uma pessoa católica né assim aí me dá dó aquilo 

ali dele Ele já bateu na senhora? ele já me bateu e ficou ficou marca Tem mais alguma 

coisa que a senhora gostaria de dizer não no momento não 

 

ALINE 
 

Há quantos anos a senhora vive com ele? há seis anos E há quantos anos sofre agressões? 

há uns quatro anos mais ou menos A senhora tem filhos? Tenho dois Qual a importância 

deles nessa sua decisão de procurar a delegacia? eu tenho muito medo em relação à 

segurança com eles (filhos) pensano neles Seu marido já agrediu os filhos? NÃO o meu 

medo era que ele fizesse alguma coisa comigo e que algum deles presenciasse né assim 

porque ele bebia ele bebe no caso e ele ficava totalmente fora de si e eu tinha muito medo que 

ele fizesse uma besteira e eles presenciassem alguma coisa pelo fato de fazer a besteira e com 

eles lá na O que a levou a tomar essa atitude? ah/ É tem vários né mas é:: o fator de 

desinteresse porque hoje como eu tenho muita mágoa o acúmulo de mágoas me causou um 

sentimento horrível dentro de mim de desprezo de::/ e isso tava incomodando ele entendeu 

num sinto:: tenho um sabe a pessoa chegar perto e a pessoa já sentir uma:: como é que é? Um 
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sentimento tão  ruim de enojação  aí isso tava afetando muito ele e ele já tava despertando 

outra coisa na cabeça dele pensando que eu tava ta entendendo com outra pessoa assim esses 

tipo de coisa aí passou a bisbilhotar tudo meu ficar muito encima coisa que ele nunca tinha 

sido nunca tinha feito ser agressivo A quem ou a que a senhora atribui a responsabilidade 

por essa situação? talvez a mim um pouco assim/ por não ter chegar um estágio de eu não 

nenhuma paciência de sentar e conversar de acordo com esse temperamento dele as coisas 

vinham acontecendo e eu agüentano agüentando AGÜENTANDO e chegou a um estágio em 

que ele ao ponto dele fazer e eu num ter nem ânimo nem fôlego pra sentar e conversar mas aí 

eu eu por ter deixado passar e num ter cuidado disso desde o início eu acredito que tenha sido 

uma grande falha A senhora saberia dizer por que não teve forças para tomar uma 

atitude antes? ai:: eu tenho maninha de pensar só mais nos outros a minha vida inteira com 

relação ao casamento eu acredito que tenha sido uma anulação minha anulação minha da 

primeira vez eu passei dois meses na casa dos meus pais findou cum cum a separação 

primeira meu pai se aperriou terminou sendo operado do coração ai:: assim a própria situação 

mesmo ele foi se entrando entrando e terminou voltando as coisas foram acontecendo  eu 

terminei voltando pela minha filha que meu filho ainda não era nascido pela minha filha/ 

assim pela harmonia do lar não pensando em mim no problema em si como eu to tentando 

fazer agora tentando esquecer tudo colocar tudo de lado e:: assim né nos filhos porque sempre 

a pessoa pensa nos filhos o que vai passar na dificuldade na dificuldade da ausência/ de tudo 

mas aí é:: eu pensei eu penso muito nisso nesse lado dos meninos deles sentirem falta meu 

problema é esse que eu não penso em mim no fato entendeu/ que eles têm a vida inteira pela 

frente e eu não eu tenho que fazer procurar a minha felicidade eu num eu tô tentando fazer 

isso agora Agora, está decidida mesmo? na realidade foi uma meia decisão foi mais por 

assim por não ter saído eu escutei meu advogado — vá que é importante você registrar isso — 

apesar de ter acontecido várias vezes eu sempre resistir a fazer isso com muitas coisas que ele 

fez SEMPRE já aconteceu muita coisa que já era pra ter vindo há muito tempo hoje eu tô aqui 

principalmente por esse motivo pela busca de tentar resolver da melhor forma possível assim 

me livrar me livrar mesmo tentando pensar em mim com eu disse buscar minha felicidade e 

ao mesmo tempo to fazendo um bem a/ tô enxergando isso agora antes o que eu pensava ser 

um mal que poderia ser um mal vai causar um bem aos meus filhos a mim e aos meus filhos a 

harmonia do lar que nunca existiu hoje eu to enxergando isso Para a senhora essa atitude de 

procurar a delegacia significa o fim de seu casamento? o fim/ que ele entenda assim que as 

coisas aconteçam não através do litígio que ele entenda procure entender que não dar mais da 

forma que estava e da forma que a coisa está sendo conduzida é:: que não tem mais condição 
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de jeito nenhum nem eu nem os dois viverem no mesmo ambiente e que ele entenda que 

existe formas de manter o mínimo de convivência harmônica se ele ta assim os dois separados 

entendeu a relação dele com os filhos minha com ele assim não diretamente indiretamente é 

CLARO e minha com os meus filhos e assim uma coisa um pouco melhor ou muito melhor 

do que tava acontecendo entendeu eu quero que ele entenda que eu to buscando o bem pra ele 

também eu quero o melhor pra ele quero que ele encontre uma pessoa que ele busque a 

felicidade dele como eu vou tentar buscar a minha também é isso é:: que eu enxerguei que do 

jeito que tava não tava bem pra ninguém nem pra ele nem pra mim nem pros meus filhos aí o 

que eu almejo é isso que ele fique bem que eu fique bem e que meus filhos fique bem Hoje, 

como a senhora define o que sente por ele? ah:: eu tenho muita mágoa eu não sei 

exatamente ((riso)) já muitas pessoas me fazem essa pergunta. Eu é:: tô com muita mágoa 

muita mágoa que ainda tá superando qualquer tipo de sentimento eu tenho carinho porque é o 

pai dos meus filhos RESPEITO eu respeito falo nunca tratei ele mal assim com exceção das 

vezes que ele me falta com respeito eu cheguei a me alterar algumas vezes reconheço mas 

assim eu tenho muito respeito porque ele é o pai/ busco é:: fazer o esforço maior do mundo 

(risos) pra tratar ele bem por eles pelos meus filhos também mas com relação a sentimento 

MESMO de homem de namorado acredito que não tem mais nenhum nenhum ele sempre diz 

que vai mudar mas essa mudança eu num acredito ((riso)) pode chegar qualquer pessoa aqui 

dizendo a pessoa pode pensar de forma diferente sendo instruída tendo  acompanhamento  

mas a pessoa na íntegra mudar eu não acredito nessa mudança de jeito nenhum não acredito 

porque eu já tive a primeira experiência em que ele falou que ia mudar nisso nisso aquilo que 

ia ajudar nisso passou-se um mês dois quando no terceiro já parecia que não tinha dito nada é 

porque a pessoa é daquele jeito é temperament/ é:: dela num tem como a pessoa num muda 

assim num principalmente cum esse relacionamento de homem e mulher  temperamento 

forma de tratamento as coisas que acontecem no cotidiano é lógico que eu não acredito numa 

mudança porque o homem é muito difícil de ceder a mulher cede muito mais que o homem o 

homem ele nunca cede pelo menos na minha experiência no homem é coisa que nunca 

acontece Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer? não  

 

ROBERTA 
 

Há quantos anos a senhora vive com o agressor? há dezessete anos E há quantos anos 

sofre agressões? há cinco anos e está ainda pior há dois A senhora tinha medo de procurar 

a polícia? eu sempre tive ME:DO tive RECEIO tive receio medo de me expor e não surtir 
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efeito só me expor Por que a senhora esperou para vir à delegacia? eu sempre apreciei 

demais a família pra mim família é a coisa mais importante da vida e eu lutei esse tempo todo 

pra me manter dentro de uma família pra que fôssemos uma família então primeiro eu amei 

demais e depois me agarrei no fato de que tava fazendo parte de uma família que era uma 

mentira que uma família não vive assim EU tenho uma família tenho meus pais eu tenho seis 

irmãos e eu sei o que é uma família e eu tentei fazer da minha casa uma família e nunca 

consegui com ele A quem ou a que a senhora atribui a responsabilidade por essa 

situação? A senhora disse no depoimento que ele a culpa. Como vê isso? de forma alguma 

muito pelo contrário é:: até arriscado dizer é::  me isentar totalmente de culpa mas eu eu acho 

que sempre fui uma mulher muito presente muito mãe muito presente dentro de casa e muito 

mulher com ele e::: financeiramente sempre eu eu sempre trabalhei sempre ajudei ele também 

eu acho que:: que ele deve ter problemas mesmo problemas emocionais falta de controle 

qualquer coisa A que a senhora atribui esse comportamento dele? Eu sempre percebi uma 

competição nele comigo de ele ter a fama do cha:to de pessoa chata ele sempre teve a fama de 

pessoa chata dentro da família dele e dentro dos amigos mais próximo e eu sempre fui 

contrária a:: tudo isso a minha fama sempre foi de alegre de pessoa simpática palhaça é 

inteligente sempre foi assim sempre fui vista dessa forma e as pessoas passaram isso muito 

bem pra ele sempre me elogiaram na frente dele e eu sempre fui muito expansiva e ele uma 

pessoa tímida retraída e eu sempre muito expansiva acho que isso fez diferença Que fato 

trouxe a senhora aqui à delegcia? é que Eu não estou suportando o relacionamento com ele 

dentro de casa o desprezo dele o desprezo  à própria situação a falta de iniciativa dele nem 

senta pra conversar comigo como homem como marido até como um amigo como qualquer 

coisa ele não senta pra conversar nem toma uma atitude não sai de casa e se e quando fala pra 

alguém ele fala que quem tem que sair sou eu ele não tem que sair de lugar nenhum Para a 

senhora, sua decisão significa o fim de seu casamento? sim com certeza com certeza O que 

de fato a senhora gostaria que acontecesse? hum ((emociona-se)) o que hum eu queria que 

acontecesse era que ( + ) que existisse solução ((choro)) nesse relacionamento mas eu 

realmente perdi a esperança Que esperança que perdeu? uma mudança mudança mudança 

na vida dele que ele que ele mudasse que ele  me visse de outra forma que ele me amasse em 

todos os sentidos que melhorasse no relacionamento tanto sexual como no relacionamento de 

convivência que tão insuportáveis os dois isso que eu esperava que acontecesse e e hoje com 

muita tristeza ((chorando)) eu tenho certeza que não tem mas jeito que ((chorando ainda 

mais)) chegou no limite e eu tenho que abrir mão do meu sonho de ta casada e de ter família 

Hoje, o que a senhora sente por ele? Tristeza tristeza só tristeza MÁGOA uma angústia 
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muito grande um pouco de raiva num sei num sei se raiva não eu sinto tristeza sinto tristeza 

Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer? não  

 

SHIRLEY 
 

A senhora viveu dezenove anos com ele, não foi? foi dezenove anos Por quanto tempo a 

senhora sofreu agressões? olha é:: aproximadamente uns dez anos só que isso era 

intercalado né não era: passava anos sem acontecer (+) e aí de novo acontecia Qual a 

importância de seu filho nessa decisão de procurar a delegacia? total porque ele tá 

passando a agredir ele pro lado dele tudo em cima dele ameaçou ele e da outra vez também 

ele foi comigo e tava junto há um ano atrás quando eu denunciei quando ele tentou me matar 

e agora por causa do menino mesmo que o menino já não agüenta ele faz chama a polícia tira 

esse homem daqui mainha eu já não agüento mais porque é irritante gritante constante nã/ não 

tem quem agüente A senhora tinha medo de procurar a delegacia? eu não tinha medo tinha 

constrangimento medo não constrangida porque acho que a maioria das mulheres se sentem 

contrangidas não é que tenha umas têm medo mesmo outras não constrangida Qual o 

constrangimento? essa coisa que a gente vive que a gente nem fala não expõe pras outras 

pessoas nem mesmo até pra minha família eu tenho um irmão que é delegado nem pra ele eu 

exponho essas coisas que acontecia ele só veio saber agora há pouco tempo porque quando eu 

realmente eu tomei a decisão que eu não queria mais ele na minha vida e na  vida do meu 

filho que ele tava prejudicando tudo aí foi que eu participei a minha família essas coisas que 

aconteciam antes não O que levou a senhora a continuar investindo no seu casamento? é:: 

primeiramente é simples segundo porque eu achei que casamento pra mim era uma coisa pra 

sempre assim não era hoje sem ser amanhã e eu sempre como meus pais foram separados eu 

não queria que meu filho fosse filho de pais separados mas mas não tava dando mais pra 

suportar e tava prejudicando principalmente ele quem mais eu queria proteger Que fato fez 

com que a senhora decidisse vir aqui à delegacia? o fato que dele tá tá perturbando 

constante diariamente todo dia todo dia todo dia é discussão é agressão moral é:: verbal não 

chegou NÃO CHEGOU  a ser física porque eu tenho evitado eu saio de perto porque se eu 

permanecer ou se eu for realmente continuar dizendo assim discutindo ele vai vim em cima de 

mim e meu filho (agora) fica no meio da história ele já tá um rapazinho com dezesseis anos é 

alto é:: e ele fica dizendo vou tomar uma posição contra papai e isso é uma coisa que pra ele 

deve ser um fardo pra cabeça dele Essa sua decisão significa o fim de seu casamento, sela 



 

 122 

essa história? sela até porque já tava realmente selado eu só deixei ele voltar lá esses dias 

porque por conta do de ficar lá até porque eu ia viajar ia ficar cinco dias fora e ele ficar com o 

filho mas nada a ver nada eu me sinto até mal de a respiração dele ele falando fede no meu 

nariz parece que tá com um mal cheiro horrível é:: morreu acabou mesmo com tudo selou eu 

não tenho nada nada nada nada eu tô começando até sim ÓDIO e isso eu não quero porque o 

ódio leva você a tomar atitudes negativas e a vida dele tem sido então eu me contenho me 

contenho eu me contenho porque graças a Deus eu tenho muita fé em Deus e me pego aí vem 

esse pensamentos na sua cabeça de repente e aí eu saio de perto vou pra rua e passo o dia fora 

mas quando chego à noite é constante porque até que não tava constante mas agora É 

DIÁRIO então não dá pra suportar mais isso vai terminar acontecendo uma desgraça então 

tem que ser tomada providência antes que o pior aconteça A quem ou a que a senhora 

atribui a responsabilidade por essa situação? completamente DELE porque eu acho que 

indiretamente tenho culpa devo ter contribuído com alguma coisa hoje eu sinto que ele é a 

pessoa que tem mais inveja de mim do meu sucesso profissional porque tudo que eu faço eu 

sou formada tenho três formaturas mas eu quero mais é que ele faça alguma coisa porque 

quando eu faço alguma coisa e graças a Deus eu me dou bem  dá certo porque quando eu vou 

eu vou COM GARRA com vontade e ele não porque ele só teve um emprego que ele 

trabalhava e hoje ele é um inútil depressivo vive lá em cima da cama e não quer nada só quer 

se aposentar e viver de renda e ele sempre fala sempre falou porque nunca conseguiu que eu 

ficasse debaixo dos pés dele nunca porque profissionalmente eu nunca fui abaixo dele É o 

fato de não depender financeiramente dele que contribuiu para o fim do casamento? isso 

deve ter contribuído hoje eu TENHO CERTEZA que isso contribuiu aí ele fala que me 

sustentou dezenove anos não ele não me sustentou ele ganh/ até porque vivemos juntos com a 

minha e eram divididas as despesas minha mãe faleceu há onze anos e aí foi quando ele veio a 

assumir mais responsabilidade ele fazia era a feira não é me sustentar até porque eu não 

preciso dele não ganho nada dele Como é que a senhora avalia essa sua independência 

financeira em relação ao fim do casamento? Foi positivo ou negativo? é:: pesou muito né 

acho que pesou no relacionamento como um fato negativo no relacionamento pra cabeça 

doente dele foi pra mim não pra mim não eu seria a mesma eu faria tudo de novo Qual é o 

seu desejo, o que de fato a senhora quer que aconteça? que ele saia da minha casa me 

deixe em paz e esqueça que eu existo a mim e ao filho também porque ele não ama o filho 

quem ameaça o filho vive fazendo coisa contra o próprio filho não ama esse filho então 

quanto mais longe ele tiver de mim e do filho melhor Se isso representar uma prisão para 

ele, como é que a senhora avalia isso? se chegar a ter uma prisão é porque ele ele procurou 
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(+) e eu não posso fazer nada porque já evitei E MUITO que isso acontecesse quando há um 

ano atrás ele tentou me matar ele não foi nem notificado não foi preso porque eu disse que 

deixasse pra lá eu só queria a notificação que ele tivesse noção que ele não podia fazer o que 

ele queria Ele tentou matá-la fazendo o que? atirando um jarro de vidro contra mim um 

jarro pesado e o meu filho foi que segurou ele depois que ele pegou a corrente pra me bater 

uma corrente do cachorro A senhora registrou esse fato? sim registrei fiz exame de corpo 

delito a polícia científica foi na minha casa fotografou tudo porque ele quebrou TUDO Mas a 

senhora prosseguiu com o processo ou desistiu? não:: nem desisti nem foi até porque eu 

nunca fui notificada nunca fui chamada não sei o que aconteceu talvez até porque eu não pedi 

que ele fosse preso acho que deixaram assim na minha mesmo não sei Então, a senhora já o 

protegeu demais? demais já protegi ele demais e me desprotegi a cada dia que eu protejo ele 

eu tô me desprotegendo e ao meu filho Hoje, como a senhora define o que sente por ele? 

(++) nojo repulsa e ódio eu tô começando até acho que eu tô começando a odiá-lo e isso pra 

mim é péssimo porque vai fazer mal pra mim e não pra ele E o que já sentiu? amei muito 

tanto é que passei por cima de UM MO::NTE DE COISAS SUPEREI MUITAS:: 

NEGATIVIDADES tentando viver com ele e não dava certo (+) e errei muito mesmo eu não 

devia ter permanecido TANTO TEMPO com ele A senhora acredita que isso foi um erro? 

foi um erro porque a gente tem sempre a expectat/ eu achava que ele ia mudar mas já ele não 

não muda (+) não muda mesmo porque dezenove anos só os três primeiros anos que foram 

bons depois e começou com agressão eu tinha seis meses a primeira vez a primeira agressão 

que eu sofri dele tinha seis meses era pra ter dado um basta aí né (+) e eu não fiz nada não 

participei não comuniquei (+) perdoei Como é que a senhora se define em relação a tudo 

isso? Quem é Shirley? é uma vitoriosa porque eu tô aqui registrando tudo isso aí essa 

ocorrência mas não preciso dele PRA NADA (+) e tô tranqüila a consciência com a minha 

consciência que eu não tô fazendo NADA ERRADO NADA CONTRA ELE eu tava fazendo 

só contra mim Como é que a senhora vê a proteção a seu filho hoje? hoje em relação a ele? 

vejo bem tudo bem não tinha é:: hoje ele muito pelo contrário ele hoje é o primeiro a dizer 

que não adianta tentar não vai mudar que o pai dele não vai mudar vai é acontecer uma coisa 

pior a cada dia que ele mesmo diz Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de 

dizer? Não não 
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Policia Civil de Pernambuco              
UNIPOMUL - Unidade Policial da Mulher              
Vítimas do sexo feminino              
                                                                         4. ESTATÍSTICA das DEAM´s de PERNAMBUCO - 2006       
              
                                                                                               1ª DEAM - Santo Amaro        
              

TIPOS PENAIS JAN. FEV. MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
LESÃO CORPORAL 177 115 99 175 191 221 34 116 104 117 89 101 1539 
AMEAÇA 156 159 90 161 179 197 73 92 68 97 86 92 1450 
Crimes contr. a honra (Calúnia, Injuria e Difamação) 48 68 71 89 87 102 116 97 104 82 81 76 1021 
VIAS DE FATO 9 19 36 39 28 35 39 42 35 25 33 39 379 
MAUS TRATO 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 
DANO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 
CONSTRANGIMENTO 7 10 15 16 11 16 6 11 6 10 10 14 132 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TENTATIVA DE ESTUPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ESTUPRO 3 3 3 0 0 2 4 0 1 6 3 4 29 
SUP. DE DOCUMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
ABANDONO MATERIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ATO OBSCENO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERTUBAÇÃO DA TRANQ/SOSSEGO 10 13 10 15 18 22 24 19 13 34 28 31 237 
AVP (Atentado Violento ao Pudor) 1 2 2 3 0 2 2 3 1 1 0 1 18 
VIOLÊNCIA A GESTANTE 6 7 6 8 6 9 6 7 6 9 6 7 83 
 418 396 332 506 520 606 304 397 338 381 338 365 4901 
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Policia Civil de Pernambuco              
UNIPOMUL - Unidade Policial da Mulher              
Vítimas do sexo feminino              
              
                                                                         ESTATÍSTICA das DEAM´s de PERNAMBUCO - 2006       
              
                                                                                               2ª DEAM - Prazeres         
              

TIPOS PENAIS JAN. FEV. MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
LESÃO CORPORAL 50 50 35 46 55 44 39 46 41 32 40 38 516 
AMEAÇA 128 91 74 77 88 77 89 80 93 61 62 77 997 
Crimes cont. a honra (Calúnia, Injuria e Difamação) 118 87 81 89 95 88 86 86 84 58 62 69 1003 
VIAS DE FATO 20 12 11 12 8 13 6 10 12 7 8 11 130 
MAUS TRATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DANO 11 8 8 7 7 5 7 9 11 8 5 6 92 
CANSTRANGIMENTO 29 20 23 22 25 20 28 26 27 12 20 16 268 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 12 6 7 8 3 5 3 3 2 2 1 6 58 
TENTATIVA DE ESTUPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ESTUPRO 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 4 1 10 
SUP. DE DOCUMENTOS 2 2 3 3 3 0 0 0 6 0 0 3 22 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 6 
ABANDONO MATERIAL 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 5 2 13 
ATO OBSCENO 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 10 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA 6 6 5 2 1 4 4 5 8 4 2 4 51 
PERTUBAÇÃO DA TRANQ/SOSSEGO 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 
AVP (Atentado Violento ao Pudor) 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 8 
VIOLÊNCIA A GESTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 381 282 248 269 288 260 268 272 290 185 212 234 3189 
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Policia Civil de Pernambuco              
UNIPOMUL - Unidade Policial da Mulher              
Vítimas do sexo feminino              
              
                                                                         ESTATÍSTICA das DEAM´s de PERNAMBUCO - 2006       
              
                                                                                             3ª DEAM- Petrolina          
              

TIPOS PENAIS JAN. FEV. MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
LESÃO CORPORAL 27 20 19 38 42 47 36 21 32 37 34 21 374 
AMEAÇA 51 34 31 36 41 43 45 46 38 39 35 35 474 
Crimes contra a honra (Calúnia, Injuria e Difamação) 2 4 4 2 3 4 3 4 2 1 1 1 31 
VIAS DE FATO 11 5 4 6 8 7 3 5 1 5 2 3 60 
MAUS TRATO 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 
DANO 1 0 5 2 1 2 3 3 0 0 0 0 17 
CANSTRANGIMENTO 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
TENTATIVA DE ESTUPRO 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 6 
ESTUPRO 1 5 1 1 0 1 2 2 2 1 0 2 18 
SUP. DE DOCUMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 7 
ABANDONO MATERIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ATO OBSCENO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERTUBAÇÃO DA TRANQ/SOSSEGO 0 0 1 1 1 2 3 1 0 0 0 1 10 
AVP (Atentado Violento ao Pudor) 0 5 0 0 0 2 0 1 1 3 1 1 14 
VIOLÊNCIA A GESTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 96 75 65 89 102 108 96 87 83 87 73 65 1026 
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Policia Civil de Pernambuco              
UNIPOMUL - Unidade Policial da Mulher              
Vítimas do sexo feminino              
              
                                                                         ESTATÍSTICA das DEAM´s de PERNAMBUCO - 2006       
              
                                                                                                5ª DEAM - Caruaru          
              

TIPOS PENAIS JAN. FEV. MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
LESÃO CORPORAL 28 33 20 40 28 34 23 34 26 17 36 20 339 
AMEAÇA 35 21 20 34 39 22 31 37 24 19 16 18 316 
Crimes contra a honra (Calúnia, Injuria e Difamação) 4 4 4 7 11 3 7 5 6 4 7 4 66 
VIAS DE FATO 3 3 4 10 6 1 2 4 3 0 1 0 37 
MAUS TRATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
DANO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
CANSTRANGIMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 
TENTATIVA DE ESTUPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
ESTUPRO 0 1 0 5 1 3 0 3 0 6 0 2 21 
SUP. DE DOCUMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ABANDONO MATERIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ATO OBSCENO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERTUBAÇÃO DA TRANQ/SOSSEGO 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3 1 1 11 
AVP (Atentado Violento ao Pudor) 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 9 
VIOLÊNCIA A GESTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 71 63 49 98 86 63 68 86 64 53 64 48 813 
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Policia Civil de Pernambuco              
UNIPOMUL - Unidade Policial da Mulher              
Vítimas do sexo feminino              
                                                                      5.   ESTATÍSTICA das DEAM´s de PERNAMBUCO 2007       
                                                                                               1ª DEAM*** - Santo Amaro        
              

TIPOS PENAIS JAN. FEV. MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
LESÃO CORPORAL 117 69 98 86 101 68 86 86 63 79 100 68 1021 
AMEAÇA 97 102 125 118 125 76 85 105 88 142 147 111 1321 
Crimes C. a honra (Calúnia, Injuria e Difamação) 82 59 82 74 70 50 50 55 49 82 79 64 796 
VIAS DE FATO 35 17 30 27 36 28 52 49 38 49 38 34 433 
MAUS TRATO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
DANO 2 0 0 2 1 1 1 1 0 2 0 0 10 
CONSTRANGIMENTO 6 21 2 0 2 1 1 8 0 0 1 0 42 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 
TENTATIVA DE ESTUPRO 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 
ESTUPRO 6 1 3 1 5 2 3 1 2 0 3 3 30 
SUP. DE DOCUMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 0 1 2 4 0 4 0 2 1 2 1 0 17 
ABANDONO MATERIAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
ATO OBSCENO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERTUBAÇÃO DA TRANQ/SOSSEGO 34 37 22 40 37 59 63 80 99 72 70 46 659 
AVP (Atentado Violento ao Pudor) 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 9 
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
VIOLÊNCIA A GESTANTE 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Porte / Posse Ilegal de arma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 386 317 369 352 379 290 344 390 341 431 442 328 4369 
              

                                                
*** O resumo de ocorrência se refere apenas aos registros realizados no expediente, excluindo-se assim os fatos registrados no plantão. Somando-se expediente e plantão se atinge um 
total de 7.487 registros na 1ª DM em 2007.  
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Policia Civil de Pernambuco              
UNIPOMUL - Unidade Policial da Mulher              
Vítimas do sexo feminino              
              
                                                                         ESTATÍSTICA das DEAM´s de PERNAMBUCO  2007       
              
                                                                                               2ª DEAM - Prazeres        
              

TIPOS PENAIS JAN. FEV. MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
LESÃO CORPORAL 38 21 38 28 34 34 26 32 43 28 35 37 394 
AMEAÇA 88 62 70 60 59 65 64 67 75 66 65 58 799 
Crimes contra a honra (Calúnia, Injuria e Difamação) 87 51 71 53 65 68 67 77 76 55 64 30 764 
VIAS DE FATO 6 4 9 8 13 12 15 10 9 3 10 0 99 
MAUS TRATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DANO 9 4 3 3 8 6 2 8 7 3 4 2 59 
CONSTRANGIMENTO 26 17 16 12 17 18 19 15 16 10 20 12 198 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 4 6 1 5 4 2 5 1 3 7 3 4 45 
TENTATIVA DE ESTUPRO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
ESTUPRO 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5 
SUP. DE DOCUMENTOS 3 1 0 5 2 0 0 1 1 0 3 1 17 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 
ABANDONO MATERIAL 4 1 3 2 3 0 0 1 4 2 1 1 22 
ATO OBSCENO 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA 2 5 2 6 7 6 3 6 3 2 3 1 46 
PERTUBAÇÃO DA TRANQ/SOSSEGO 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 7 
AVP (Atentado Violento ao Pudor) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 
VIOLÊNCIA A GESTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 270 174 215 186 214 212 203 223 241 179 210 147 2474 
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Policia Civil de Pernambuco              
UNIPOMUL - Unidade Policial da Mulher              
Vítimas do sexo feminino              
              
                                                                         ESTATÍSTICA das DEAM´s de PERNAMBUCO  2007       
              
                                                                                              3ª DEAM- Petrolina          
              

TIPOS PENAIS JAN. FEV. MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
LESÃO CORPORAL 25 13 23 18 29 24 19 28 28 33 20   260 
AMEAÇA 18 13 24 16 21 24 27 38 41 40 39   301 
Crimes contra a honra (Calúnia, Injuria e Difamação) 4 3 3 3 5 7 11 4 7 11 11   69 
VIAS DE FATO 3 5 3 7 3 4 2 0 2 3 1   33 
MAUS TRATO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 
DANO 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   2 
CONSTRANGIMENTO 1 1 0 1 0 1 3 2 1 2 2   14 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0   2 
TENTATIVA DE ESTUPRO 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1   4 
ESTUPRO 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1   18 
SUP. DE DOCUMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0   3 
ABANDONO MATERIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
ATO OBSCENO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
PERTUBAÇÃO DA TRANQ/SOSSEGO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1   3 
AVP (Atentado Violento ao Pudor) 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0   9 
VIOLÊNCIA A GESTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
 53 36 57 49 61 65 65 78 87 94 76  721 
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Policia Civil de Pernambuco              
UNIPOMUL - Unidade Policial da Mulher              
Vítimas do sexo feminino              
              
                                                                         ESTATÍSTICA das DEAM´s de PERNAMBUCO  2007       
              
                                                                                              5ª DEAM - Caruaru          
              

TIPOS PENAIS JAN. FEV. MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
LESÃO CORPORAL 21 26 33 8 10 16 9 16 12 16 15 14 196 
AMEAÇA 18 35 37 12 29 17 13 23 16 23 21 24 268 
Crimes contra a honra (Calúnia, Injuria e Difamação) 3 4 12 6 17 2 12 6 6 7 11 6 92 
VIAS DE FATO 2 1 9 2 1 0 0 0 0 3 2 0 20 
MAUS TRATO 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
DANO 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 7 
CONSTRANGIMENTO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
TENTATIVA DE ESTUPRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ESTUPRO 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 15 
SUP. DE DOCUMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 0 1 0 0 0 2 0 2 1 3 1 0 10 
ABANDONO MATERIAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ATO OBSCENO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERTUBAÇÃO DA TRANQ/SOSSEGO 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 
AVP (Atentado Violento ao Pudor) 3 2 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 13 
Outras Ocorrências 0 0 0 3 0 4 0 2 0 0 3 1 13 
VIOLÊNCIA A GESTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 50 71 95 37 63 43 42 52 39 56 54 47 649 
 
 


