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RESUMO 
 

BRASILINO, Jullyane Chagas Barboza. Masculinidades no juizado de violência doméstica 

e familiar: performances em cena. 2010. 147f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 2010.  

 “Como são performadas masculinidades e negociados posicionamentos em audiências 

de um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher?” foi a pergunta de 

pesquisa que orientou este trabalho. O Juizado foi instituído pela Lei 11.340/2006 

(Maria da Penha), em cujo texto se destaca que as medidas integradas de prevenção 

devem ter, entre suas diretrizes, “o respeito dos valores éticos e sociais da pessoa e da 

família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a 

violência doméstica e familiar” (art. 8º, inciso III). Nesse sentido, é possível pensar que 

um dos efeitos esperados com a institucionalização de novas práticas jurídicas no campo 

da violência contra a mulher seria também a ressignificação das práticas masculinas e 

da própria noção de masculinidade. A revisão da literatura destaca a necessidade de 

leituras mais complexas sobre a violência de gênero, a partir de uma crítica feminista de 

gênero, que explore mais a dimensão relacional da violência (Gregori, 1993). Ao mesmo 

tempo, uma leitura crítica sobre a Lei Maria da Penha destaca suas potencialidades e 

entraves, principalmente na atenção proposta aos homens julgados. Como estratégia 

metodológica foi adotada a observação no cotidiano (Spink, 2007) e, como instrumentos, 

os diários de campo e a gravação em áudio de algumas audiências. Localizamos a 

pesquisa numa perspectiva construcionista, focalizando especialmente as noções de 

pessoa e de jogos de posicionamentos, a partir da compreensão da linguagem, em seus 

usos e efeitos. Destacamos ainda algumas reflexões sobre os contextos de produção 

discursiva e para isso tudo se reporta ao cenário do juizado e às narrativas produzidas. 

As análises ratificam, em linhas gerais, as leituras de Rifiotis (2004; 2007; 2008), para 

quem os processos jurídicos, de modo geral, abrem o espaço privado do casal, tornando 

pública a vida pregressa do acusado e da vítima. O espaço da audiência permite a 

possibilidade de avaliação dos atos e o desempenho de ambas as partes, a fim de extrair 

as razões que os condenam ou absolvem. A partir das análises feitas, identificou-se que 

a judicialização das relações conjugais performam práticas que dizem como as pessoas 

devem portar-se nos casos de conflitos conjugais. Os homens julgados foram 

performados como alguém que provoca medo/constrangimento; alguém que é agressivo; 

alguém que tem “motivos” que justificam a violência, tais como o uso de álcool e/ou 

drogas e problemas mentais que o fazem agir sem pensar e terminar por cometer 

violência. Algumas narrativas indicam que os homens denunciados por violência conjugal 

adquirem certa vulnerabilidade, sendo vistos como alguém que cometeu um erro e que 

precisa de conselhos. Foram posicionados (e se posicionaram, quando tiveram voz) na 

posição de provedor material dos filhos e/ou da casa onde moram os filhos e a ex-

companheira. Espera-se desses homens que organizem suas vidas, principalmente nos 

casos de separação do casal. Ressalte-se a necessidade de leituras mais críticas sobre 

os processos de judicialização da vida cotidiana, no campo das relações de gênero, o 

que por vezes, pode coibir práticas, mas, contraditoriamente, reafirmar a matriz (nesse 

caso, sexista e machista) contra a qual foram criados. 

Palavras-chave: violência, gênero, homens, masculinidades, construcionismo. 
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ABSTRACT  
 

 

"How are masculinities performed and positions negotiated in audiences in the Judgeship 

of Domestic Violence Against Women?” was the question that this work was based on. 

This judgeship was established by the Law 11340/2006 (Maria da Penha), in which text 

emphasizes the integrated measures of prevention as having among its guidelines, "the 

respect for ethical and social values of the person and family, so as to curb the 

stereotypical roles that legitimize or exacerbate domestic violence" (Article 8, item III). In 

this sense, it is conceivable that one of the expected effects of the institutionalization of 

new legal practices in the field of violence against women would also be a redefinition of 

masculine practices and the very notion of masculinity. The literature highlights the need 

for more complex readings of gender violence from a feminist critique of gender, to 

explore further the relational dimension of violence. At the same time, a critical reading of 

the Maria da Penha Law highlights its potential and barriers, especially concerning their 

proposal to the sentenced men. As methodological strategies we adopted daily 

observations (Spink, 2007)  and, as instruments, field diaries and audio recording of 

some audiences. This research was based upon the perspective of Social 

Constructionism, focusing on the notions of person and positioning games, from the 

understanding of language, its uses and effects. We also highlight some reflections on 

the discursive contexts of production and for this we refer to the scenario of  the 

judgeship and the narratives produced. Our analysis confirm, in general, the Rifiotis‟ 

readings (2004, 2005, 2007), for whom legal process in general open the couple‟s 

private espace, making public the previous life of the accused and the victim. The 

audience space opens the possibility of evaluating the actions and performance of both 

parties in order to extract the reasons that condemn or acquit. From the analysis carried 

out, was it identified that judicialization of marital relationships performed practices 

saying how people should behave in cases of marital conflicts. The sentenced men were-

performed as someone who causes fear / embarrassment, someone who is aggressive, 

someone who has "reasons" that justify violence such as alcohol or drugs and mental 

problems that make you act without thinking and end making violence. Some narratives 

indicate that the men reported by domestic violence acquire certain vulnerability, being 

seen as someone who made a mistake and need advice. They were positioned (and 

positioned themselves, when they had voice) in the position of material provider of the 

children and / or the house where the children and ex-partner live. It is expected that 

these men organize their lives, especially in cases of marital separation. We highlight the 

need for more critical readings on the process of legalization of everyday life in the field 

of gender relations, which sometimes can curb practices, but paradoxically reaffirm the 

array (in this case, sexist and machism) against which were created. 

 

Key words: violence, gender, men, masculinities, constructionism. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

O contador de estórias deverá dominar a delicada 

arte de combinar o tradicional e o novo, o usual e o 

inesperado, o padronizado e sua ruptura 

(BROCKMEIER; HARRÉ, 2003, p. 532).  

 

A presente pesquisa é fruto de uma trajetória nada linear – de caminhos, de 

escolhas, de idas e vindas. Neste momento, fazemos o esforço de torná-la 

compreensível, não na busca de contar o que aconteceu, mas na intenção de manter a 

conversação fluindo e provocar novas (ou outras) narrativas, ou, como diria Rorty (1979), 

na esperança de discordâncias frutíferas.  

Alguns pesquisadores têm uma mobilização particular para pesquisar seus 

objetos de estudo, seja por alguma experiência de vida sua ou de alguém próximo, seja 

por uma imensa curiosidade e inquietação sobre o tema. Vários motivos podem levar um 

pesquisador a escolher seu objeto de estudo, contudo; parece importante existir um 

encantamento/apaixonamento pelo que se quer investigar. Esse encantamento (que 

pode ser pelo tema da pesquisa, pelo prazer de conversar e conhecer pessoas, ou 

simplesmente o exercício intelectual de produzir conhecimento), é o que possibilita o 

caminhar, muitas vezes árduo, no campo escolhido.  

No meu caso, esse encantamento surgiu de forma gradual, inicialmente na forma 

de curiosidade e estranhamento. No final da graduação, fui convidada pelo meu então 

orientador de prática de pesquisa1 a participar de uma pesquisa que seria iniciada em 

maio de 2006. A pesquisa, cujo título era “Violência contra as mulheres e saúde mental: 

análise de programas de atendimento a homens autores de violência”, tinha como 

objetivo investigar os serviços de atenção a homens denunciados por violência contra a 

mulher em capitais das cinco regiões do país. Em Pernambuco, essa pesquisa se 

estenderia também pelo interior do estado. 

                                                
1A graduação em Psicologia na UFPE oferece uma disciplina (Prática de pesquisa) que é dividida em dois 

semestres: o primeiro reservado à definição do objeto, da questão de pesquisa e à revisão da literatura; o 

segundo, dedicado à coleta e análise dos dados, bem como a elaboração do relatório científico, sob a 

orientação de um professor do curso.  
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A pesquisa foi uma iniciativa conjunta do Núcleo de Pesquisas em Gênero e 

Masculinidades (GEMA/UFPE)2, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal 

de Pernambuco, financiado pelo CNPq em parceira com a ONG Instituto PAPAI,3 além de 

Núcleos Acadêmicos vinculados às Universidades Federais do Pará e de Santa Catarina.  

Ao longo dos anos da pesquisa (que se encerrou em novembro de 2008), foi 

possível participar de várias ações públicas do movimento de mulheres, além de 

seminários, colóquios e debates sobre o tema da violência contra a mulher no estado de 

Pernambuco, em outros estados brasileiros e âmbito internacional, quando tive a 

oportunidade de participar de um seminário4 internacional promovido pelo Núcleo 

Margens, da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Os investimentos nesse campo de discussões e ações políticas possibilitaram a 

realização de diferentes empreendimentos acadêmicos. Como parte desse projeto mais 

amplo, ainda na graduação, realizei um trabalho de conclusão de curso intitulado 

“Repertórios sobre masculinidade por mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar”. Foi um estudo exploratório acerca de repertórios linguísticos sobre 

masculinidades produzidos por mulheres em situação de violência doméstica e/ou 

familiar. Um dos aspectos que mais me chamaram atenção nessa pesquisa foi que as 

mulheres sempre traziam os homens em suas falas, não apenas na condição de algoz do 

seu sofrimento, mas também como sujeito de necessidades. Elas queriam que eles 

fossem ouvidos e, por vezes, afirmavam que eles também tinham esse interesse. 

Comecei então a questionar sobre as relações estabelecidas entre essas pessoas. 

As mulheres falavam da violência que sofriam por parte de homens, que muitas vezes 

eram seus atuais companheiros. Correntemente afirmavam que eles faziam isso porque 

“são homens mesmo”, porque eram autoritários e se achavam “donos” dessas mulheres. 

A condição de ser homem parece ser autoexplicativa. Associado a isso, em várias 

                                                
2 O GEMA/UFPE é coordenado pelo Prof. Dr. Benedito Medrado (Departamento de Psicologia /UFPE) e tem 

por objetivo promover um espaço multidisciplinar de interlocução e construção de projetos comuns, 

integrando pesquisadores, em diferentes níveis de formação e campos de atuação variados, no âmbito das 

Ciências Humanas, Sociais e da Saúde.   
3 Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, sediada na cidade de Recife, cuja missão é a 

promoção da cidadania com justiça social, de forma a contribuir para a garantia dos direitos humanos seja 

preservada – com equidade de gênero e respeito às jovens gerações – e atuando em prol da eliminação 

de todas as formas de violência, particularmente baseadas em gênero, idade, raça/etnia e/ou orientação 

sexual. Informações disponíveis em <www.papai.org.br> Acesso em 2.Jul.2008. 
4 Seminário e workshop internacional: Políticas de atenção a homens autores de violência contra a mulher. 

Florianópolis, Agosto de 2008.  
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narrativas produzidas nessa pesquisa, aparecia a referência a esses homens que não 

reconheciam aquilo que faziam como violência. 

A partir dessa experiência, passei a indagar sobre o que esses homens pensam 

sobre seus atos, como significam suas práticas, como compreendem suas relações e se 

conseguem perceber que os conflitos em seus relacionamentos passaram a gerar 

sofrimento em suas companheiras e neles próprios.  

Com o término da graduação, no início da minha trajetória profissional, comecei a 

lidar com a temática da violência contra a mulher, agora de uma forma diferente. 

Compartilho uma das experiências que me inseriu nesse campo-tema. Certo dia, estava 

na empresa onde atuava como psicóloga quando fui interpelada (bruscamente, na 

medida em que não tinha passado por situação semelhante) por uma funcionária que se 

queixou de não estar muito bem para trabalhar naquele dia. Ao olhá-la atentamente, 

pude ver que havia hematomas espalhados pelo seu corpo. Conversamos e ela me 

contou, com muito pesar, que fora espancada por seu marido, o pai de seus filhos. 

Essa situação me deixou sem saber o que fazer. Não era novidade que mulheres 

são espancadas por seus maridos,5 mas nunca havia estado em contato com esse 

problema tão de perto. Nesse momento, pedi auxílio a uma amiga pesquisadora, recém-

ingressa no GEMA/UFPE. Ela trabalhava em um centro de referência em atendimento a 

mulheres vítimas de violência e me orientou como proceder nesse caso.  

Um detalhe que me chamava muita atenção foi que aquela mulher sempre dizia 

“não quero mais viver desse jeito”, mas também que não queria que nada de mau 

acontecesse àquele homem, “queria apenas que ele mudasse”.  

Mais ou menos no mesmo período, tomava conhecimento da Campanha 

Brasileira do Laço Branco,6 promovida pela Rede de Homens pela Equidade de Gênero, 

sob a coordenação do Instituto PAPAI, tendo como objetivo sensibilizar, envolver e 

mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher. 

                                                
5 O Instituto Patrícia Galvão encomendou uma pesquisa sobre violência contra as mulheres. Realizada pelo 

Ibope Opinião, em maio de 2006, com uma amostra representativa da população adulta brasileira. Os 

dados da pesquisa apontam que de 2004 a 2006 aumentou o nível de preocupação com a violência 

doméstica em todas as regiões do país; 33% apontam a violência contra as mulheres dentro e fora de casa 

como o problema que mais preocupa a brasileira na atualidade; 51% dos entrevistados declaram conhecer 

ao menos uma mulher que é ou foi agredida por seu companheiro. Disponível em 

<http://www.agenciapatriciagalvao.org.br> Acesso em 2.Jan.2010. 
6 Informações disponíveis em www.lacobranco.org.br > Acesso em 2.Set.2008. 
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A partir das ações da Campanha, passei a participar de atos públicos, dialogando 

com homens e divulgando a Lei 11.340/06, sancionada pela Presidência da República 

em 2006. Essa lei, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, cria mecanismos 

para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da 

Constituição Federal Brasileira, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 

Federativa do Brasil. Dentre outras coisas, estabelece medidas de assistência e proteção 

às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e institui os Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

As ações da Campanha do Laço Branco no Mercado (Público) de São José, no 

centro do Recife, foram as que mais me inquietaram. Os homens – transeuntes, 

feirantes, consumidores – conversavam sobre suas experiências e, em vários momentos, 

destacaram que não podiam ser simplesmente considerados culpados a priori. Para eles, 

as mulheres também são, muitas vezes, violentas. De modo geral, consideram que a Lei 

Maria da Penha (Lei 11.340/06) – que institui dispositivos para o enfrentamento à 

violência contra as mulheres no Brasil – existe para defender as mulheres e, portanto, 

posiciona-se contra os homens.7 Apesar de, na ação política, confrontar essa ideia, as 

falas dos homens me inquietaram.  

Essas experiências, tanto de pesquisa como de intervenção política, alimentaram, 

assim, o desejo de conhecer mais de perto o cenário em que hoje se encontram homens 

denunciados por violência contra a mulher, como esses homens se posicionam e são 

posicionados no contexto das novas instituições produzidas com o advento da Lei Maria 

da Penha, especialmente no recém-criado Juizado de Violência contra a Mulher. Com 

essa inquietação, ingressei no programa de pós-graduação em Psicologia da UFPE. 

Ao ingressar no mestrado, meu projeto de pesquisa foi sendo configurado a partir 

da pergunta: como são performadas masculinidades e negociados posicionamentos em 

audiências do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher? Assim, a 

pesquisa ora relatada foi produzida tendo como cenário o Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher do Recife, e como interlocutores os homens 

denunciados, as mulheres denunciantes, bem como familiares, amigos e profissionais 

                                                
7 Em resposta a esse “senso comum”, a Campanha do Laço Branco, recentemente, distribuiu materiais em 

cujo texto argumenta que “A Lei Maria da Penha não é contra os homens. É a favor de uma sociedade sem 

violência”. 
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que participaram de audiências, além da própria pesquisadora que constrói esta 

narrativa.  

As audiências que acontecem nesse juizado, instituído pela Lei Maria da Penha, 

julgam exclusivamente os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou 

seja, aquela violência praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, 

ou em qualquer relação íntima de afeto (CORDEIRO, 2008). Esse juizado tem 

competência tanto cível como criminal, por isso, as audiências realizadas são de 

conciliação e de instrução e julgamento. As audiências de conciliação tratam de 

questões como a partilha de bens, pensão, guarda e visitação dos filhos; já as audiências 

de instrução e julgamento tratam de questões como a medida protetiva previamente 

instaurada e do crime de violência denunciado. Esse é, por assim dizer, o campo-tema 

desta pesquisa, entendido, como bem afirma P. Spink (2003): 

 

Precisamos aprender que ser parte do campo-tema não é um fim de 

semana de pesquisa participante e muito menos uma relação de 

levantamento de dados conduzido num lugar exótico, mas é, antes de 

mais nada, a convicção moral que, como psicólogos sociais, estamos 

nesta questão, no campo-tema, porque pensamos que podemos ser 

úteis (p.27) [...] Para fazer isso, não há métodos bons ou ruins; há 

simplesmente maneiras de estar no campo-tema, incluindo a poltrona da 

biblioteca (p.36).  

 

 Situando assim o campo-tema desta pesquisa, descrevo a seguir como este texto 

foi produzido. Em consonância com Arendt (2008), quando afirma que escrever o texto 

de uma dissertação (ou tese) equivale a um laboratório, um lugar das tentativas, 

experimentos, simulações e que tem tudo a ver com o método a partir do qual se 

fundamenta uma pesquisa, construí este texto na forma narrativa, de modo a situar-me 

também como parte do processo da pesquisa. Esse exercício também compartilha das 

ideias de P. Spink (2008), para quem declarar-se parte de um campo-tema é explicitar 

nossa convicção ética e política como psicólogos sociais. 

O texto da dissertação está dividido em quatro capítulos. No primeiro, é 

apresentada uma breve revisão da literatura sobre a violência de gênero, mais 

especificamente a violência conjugal, com o enfoque nas relações de gênero e nos 

estudos sobre masculinidades. Por ser um tema bastante amplo, o enfoque dado às 

discussões é bastante influenciado pela leitura crítica feminista, de gênero e 

masculinidades.  
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No segundo capítulo, é feita uma reflexão crítica sobre a Lei Maria da Penha 

(11.340/06) e o lugar que os homens nela ocupam. São feitas algumas 

problematizações sobre a implementação da Lei e entraves, principalmente na atenção 

que é dada ou proposta aos homens julgados. O capítulo traz também os principais 

conceitos e fundamentos teórico-metodológicos que embasam os argumentos e as 

escolhas analíticas. Localizamos a pesquisa na perspectiva construcionista, focalizando 

especialmente as noções de pessoa (SPINK; MEDRADO, 2004) e de jogos de 

posicionamentos (DAVIES; HARRÉ, 1990), a partir da compreensão da linguagem em 

seus usos e efeitos. Foram destacadas ainda algumas reflexões sobre os contextos de 

produção discursiva e, para isso, tudo foi reportado ao cenário do juizado e às narrativas 

produzidas.  

No terceiro capítulo, são apresentados os objetivos da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos. A pergunta de pesquisa que orientou este trabalho foi: 

“como são performadas masculinidades e negociados posicionamentos nas audiências 

que ocorrem no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher”? Essa 

pergunta foi formulada a partir de alguns pressupostos. A Lei Maria da Penha visa 

prevenir, enfrentar e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, 

supõe-se que produzirá efeitos nas experiências das pessoas e nas relações simbólicas e 

materiais de gênero.  

Nesse sentido, o texto da lei é claro quando diz que as medidas integradas de 

prevenção devem ter, entre suas diretrizes, “o respeito dos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 

exacerbem a violência doméstica e familiar” (art. 8º, inciso III). 

É possível, pois, concluir que um dos efeitos esperados com a institucionalização 

de novas práticas jurídicas no campo da violência contra a mulher seria também a 

ressignificação das práticas masculinas e da própria noção de masculinidade. Esse 

passou a ser então o objeto desta pesquisa, que buscou entender as permanências e as 

mudanças nas práticas discursivas que se desenvolvem nas audiências do Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Como estratégia metodológica, foi 

adotada a observação no cotidiano, reconhecendo-nos (eu, meu orientador e o grupo de 

pesquisa) como parte da comunidade estudada (SPINK, 2007). Como instrumento, foi 

usado o registro em diários de campo e a gravação (em áudio) das audiências. 
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No capítulo quatro, para falar da sala de audiências, dialogamos com a noção de 

Rizoma, proposta por Deleuze e Guattari (1995) e, para uma leitura crítica das 

observações registradas em diários de campo, buscamos apoio nas leituras sobre 

judicialização das relações conjugais propostas por Rifiotis (2004; 2007; 2008). Ainda 

foram discutidas as verdades produzidas nas audiências, os agenciamentos e 

materialidades que fazem parte daquelas cenas e os posicionamentos negociados em 

torno das masculinidades e os lugares (im)possíveis aos homens no curso das 

audiências.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais e algumas discussões em torno 

das (im)possibilidades de implementação da Lei e sobre masculinidades performadas no 

cenário do juizado.  

Duas importantes ressalvas precisam ser feitas. Primeiro, o texto está escrito 

propositalmente em duas conjugações verbais. Nas passagens que se referem aos 

momentos coletivos de produção de conhecimento (pesquisadora – literatura; 

pesquisadora – orientador; pesquisadora – pares), é utilizada a primeira pessoa do 

plural. Nas passagens que relatam os momentos de idas ao juizado (cenário da 

pesquisa) e os momentos de leitura e releitura do material discursivo produzido para 

análise, utilizamos a primeira pessoa do singular, para demarcar certo exercício de 

autoria e responsabilidade pelas análises, muito embora nesses momentos eu nunca 

estivesse realmente sozinha. Os demais atores citados anteriormente também fizeram 

ecoar suas vozes ao longo de todo o texto. Uma segunda ressalva refere-se ao fato de 

que, por questões estéticas, optamos por empregar no texto a concordância no 

masculino plural, quando em referência a homens e mulheres, embora seja importante 

registrar o incômodo que essas simplificações geram e que, no fundo, carregam marcas 

de um viés de gênero que, em certa medida, torna invisíveis o feminino e as mulheres. 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A(S) VIOLÊNCIA(S) NA RELAÇÃO CONJUGAL 
 

 

O presente capítulo se propõe à difícil tarefa de fazer uma revisão da literatura 

produzida acerca da violência contra a mulher. Foram realizadas buscas em sites8 e feita 

a leitura dos títulos e resumos que se relacionavam com o tema de pesquisa. Assim, foi 

possível selecionar os textos dos quais seria feita a leitura integral, e o principal critério 

foi a área de conhecimento. Embora tenha sido uma tarefa exaustiva, pode-se 

reconhecer que não foi possível dar conta de todos os textos até então produzidos sobre 

o tema. Daqueles que selecionamos, nem todos compõem o presente texto; contudo, as 

leituras feitas ajudaram a localizar quais os argumentos se assemelhavam às nossas 

ideias e quais delas se distanciavam.  

 

 

1.1. Partindo de uma definição... 

 

A expressão violência contra a mulher tem sido utilizada de diferentes formas, por 

diferentes atores sociais, lugares, instituições, documentos. Muitas vezes, fala-se da 

violência contra a mulher como uma violência familiar, que não caracteriza somente a 

violência conjugal. A violência de um pai contra uma filha é considerada violência contra 

a mulher. Então, a expressão “doméstica e familiar”, implementada pela Lei Maria da 

Penha, incorpora outras formas de violência; contudo, a produção científica e a produção 

midiática acabaram focando a violência de gênero e violência contra a mulher como 

violência conjugal, na qual existe o relacionamento afetivo-sexual como importante 

mediador e estabelecedor dessa relação. Diante dessa diversidade de usos e 

expressões, a presente discussão será sobre a violência conjugal contra a mulher, 

baseada em gênero (DEBERT; GREGORI, 2008).  

                                                
8 Scielo, Bireme, Lilacs, Capes. 
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No dicionário Aurélio,9 não existe o termo conjugalidade e, ao fazer a busca, o 

programa online direciona para o termo conjugal, que configura um adjetivo de dois 

gêneros e é relativo a cônjuges ou casamento. Cônjuge refere-se a “cada um dos 

casados, em relação ao outro, e casamento é a união solene entre pessoas de sexos 

diferentes, com legitimação civil e/ou religiosa; núpcias”. Aqui, o uso do termo conjugal o 

entende como uma relação de proximidade entre as pessoas, baseada na relação 

afetivo-sexual. Não se entende a conjugalidade no sentido de casamento e esse termo é 

usado na ausência de outro mais apropriado. Embora a expressão que vai ser utilizada 

seja “violência conjugal”, manteremos os termos utilizados pelos autores, quando da 

discussão de suas ideias. 

A violência conjugal é abordada por Rifiotis (2008) a partir de uma perspectiva 

genealógica, como um problema social e não como um objeto analítico. Compartilhamos 

dessa noção, tendo em vista que é necessária uma postura crítica para olhar os 

discursos que são construídos acerca da violência.  

Assim, a violência conjugal pode ser entendida como uma nomeação que a 

descreve e qualifica enquanto ação, ou seja, qualifica-se que houve um ato violento, 

ocorrido na relação entre duas pessoas que mantêm (ou mantiveram) um 

relacionamento afetivo-sexual.  

Quando introduzimos na definição a expressão “baseada em gênero”, ressalta-se 

que nem toda violência contra a mulher tem por base a ordem simbólica e as práticas 

institucionalizadas (em diferentes graus e de diferentes formas), que tomam a mulher e 

o feminino como alvo de discriminação e violência. Mas, neste trabalho, é a esse tipo de 

violência, fundamentada na desigualdade de gênero, que se encaminha o leitor. 

 

1.1.1. O campo de estudos sobre a violência de gênero  

A violência contra a mulher tem constituído, nas últimas décadas, um tema de 

especial interesse da produção acadêmica e das políticas públicas no país, produzindo 

práticas institucionais e, consequentemente, produzindo subjetividades (MÉLLO; 

MEDRADO; BERNARDES, 2009).  

Estudos de diversas áreas se têm debruçado sobre esse tema, quando buscam 

compreender as diferentes formas de manifestação de tal violência, sua permanência na 

                                                
9 Versão online disponível em <http://www.easy-share.com/1904140363/DicionárioAurélio5.12.81.rar> 

acesso em 04.Jan.2010.  
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história da sociedade brasileira, o comportamento de vítimas e agressores10 diante das 

situações, etc. Os primeiros estudos realizados sobre o tema tinham uma atitude de 

denúncia que reforçava o estereótipo da passividade feminina versus dominação 

masculina, sem questionar essa oposição e tomando as causas da agressão como 

contextuais, desvinculando-as de uma perspectiva histórico-cultural (IZUMINO, 2008). O 

trabalho de Maria Filomena Gregori (1993), Cenas e Queixas. Um estudo sobre 

mulheres, relações violentas e práticas feministas, é uma exceção, e traz boas e novas 

contribuições para essa problemática. 

Vários são os estudos realizados na área de gênero e violência contra a mulher; 

contudo, poucos investigadores incorporam no planejamento de suas pesquisas a 

perspectiva relacional que traz o enfoque de gênero. Iniciado a partir de um impulso 

militante, “Cenas e Queixas” apresenta os limites impostos às mulheres que enfrentam a 

violência, mas, destaca que o movimento feminista precisa desarmar as armadilhas 

criadas por sua própria luta. Destaca que às mulheres é importante romper com 

algumas representações ligadas ao gênero, as quais constroem e reforçam a sua 

submissão. 

Gregori (1993) analisou uma experiência de atendimento às mulheres vítimas de 

violência, criada em São Paulo em 1980: o SOS-Mulher. Ela se apresenta como militante 

feminista e plantonista do SOS e descreve, com clareza, como se estruturava o 

movimento feminista brasileiro no início da década de 1980, como foi criado o SOS-

Mulher e, principalmente, quais as causas do fracasso dessa experiência (IZUMINO, 

2008). Um dos interesses de Gregori (1993) foi investigar a possibilidade de traduzir a 

comunicação de relatos de situações de violência, seja em solidariedade, seja na 

definição de novas condutas para uma vida não marcada pela opressão. Traduz-se, 

portanto como um projeto feminista. A autora (1993) fez, assim, um breve apanhado 

histórico dos estudos sobre a violência contra a mulher, cujo início no Brasil se deu na 

década de 1980, a partir da produção política e intelectual feminista.  

 

1.1.2. Contribuições feministas aos estudos de violência contra a mulher 

 

O feminismo não é uma entidade concreta, nem um movimento unificado. Uma 

definição que mascare sua polissemia é uma tarefa pouco produtiva, tendo em vista que 

                                                
10 Embora esses não sejam os termos que preferimos, faremos uso deles para empregar os termos 

utilizados na literatura.  
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o que o alimenta e talvez o que o caracterize como Movimento é, exatamente, a 

diversidade de tendências, agrupamentos e ideias.  

Mantendo o olhar sobre a diversidade de princípios, práticas e projetos de 

sociedade, Gregori (1993) defende que o feminismo pode ser entendido, grosso modo, 

como a preocupação com a eliminação das discriminações sociais, econômicas, políticas 

e culturais de que as mulheres são vítimas. Não se busca uma igualdade, mas a 

eliminação dos dispositivos de poder e autoridade que imperam sobre a mulher. O 

processo de emancipação dessas mulheres seria, assim, possível, mediante a 

construção, sozinhas ou em grupo, de uma forma de vida de acordo com novos códigos 

de comportamento. 

Novos processos de reconhecimento da violência enquanto fenômenos sociais, 

culturais e políticos são necessários. De acordo com Portella (2005), o pensamento 

feminista acerca da violência contra as mulheres está informado por duas ideias centrais 

que consideram a violência como produto e elemento estrutural na subordinação das 

mulheres; além de ser um componente das relações desiguais de gênero. Assim, a 

violência conjugal é uma das manifestações de opressão mais radical a qual as 

mulheres estão sujeitas em suas relações com os homens e com a dominação 

masculina. É enfatizado que as mulheres devem recuperar seu empoderamento, sua 

autonomia para que não continuem em relações violentas.  

A postura11 de parte do movimento feminista tem propiciado o trabalho de 

“conscientização” exclusivamente com mulheres. Assim, aos homens só resta o lugar de 

serem denunciados, cobrados e punidos pelos seus atos, não lhes sendo possível 

nenhuma alternativa de mudança. Gregori (1993) reforça que essa postura enfraquece 

as lutas e a adesão por parte das mulheres, visto que estas nutrem, muitas vezes, por 

esses homens (agressores) relações de afinidade e intimidade e neles encontram 

benefícios afetivos, sexuais, de estabilidade social e econômica. 

Gregori (1993) critica essa postura pelo fato de não serem compreendidas as 

diversas circunstâncias que atravessam a vida das mulheres. Parece que essa 

dificuldade decorre do projeto feminista de querer agrupar todas as mulheres no lugar 

de oprimidas. “A opressão, dotada assim de um caráter geral, supõe que por trás das 

diferenças sociais existe uma identidade de gênero, construída através da interdição e 

da subalternidade” (p. 54). Existe, assim, uma indiferenciação das mulheres, como se 

                                                
11 Especialmente a corrente que coordenava o extinto SOS Mulher (SP).  
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houvesse algo maior e anterior que as define em detrimento dos recortes e 

diferenciações necessários. 

Em sua análise, realizada de forma crítica e cuidadosa, Gregori focalizou 

entrevistas com mulheres vítimas de violência, em diferentes fases de suas vidas 

conjugais. Ela mostra como, na narração das cenas de violência, as mulheres vão 

construindo seus lugares de vítimas, simultaneamente aos de seus agressores. Ela 

provoca o leitor ao relatar as estratégias adotadas por essas mulheres na construção 

dessa posição: 1) a descrição dos motivos que levaram à agressão, que são sempre 

externos a elas e diretamente relacionados com o comportamento de seus agressores 

(uso de bebidas alcoólicas, agressividade exacerbada, comportamento sexual 

inadequado, etc.); 2) a tentativa de justificar os sofrimentos a que as mulheres são 

submetidas, e 3) o fato de se colocarem numa posição de fragilidade, de quem precisa 

de ajuda externa para reorganizar a família, aquilo que possuem de mais importante. 

Pode-se dizer que ela inovou, apresentando outra forma de análise dos casos de 

violência contra a mulher. Argumenta que as cenas e queixas que dão nome ao livro 

foram construídas numa “relação de parceria” entre homens e mulheres, que deixam de 

ser vistos apenas como opressores e oprimidas.  

A “parceria” de que fala Gregori (1993) tira as mulheres da posição de vítimas 

sem, no entanto, deslocar toda a responsabilidade pelas agressões sofridas por elas. A 

ideia propagada por muitos de que "a mulher apanha porque merece ou provocou", ou 

de que "mulher gosta de apanhar", não encontra lugar nessa análise. São abordadas 

então as parcerias estabelecidas e como elas trazem em si, muitas vezes, aspectos 

violentos. 

Nessas relações e parcerias narradas pelas mulheres de sua pesquisa, a autora 

argumenta que o homem apenas faz parte de uma categoria genérica que reitera o lugar 

de opressão das mulheres e não leva em consideração as especificidades de cada 

relação, tendo em vista apenas o fundamento de cada ato de violência no poder 

generalizado dos homens para oprimir as mulheres.  

 

Falar sobre as relações conjugais era construir todo um relato no qual, 

guardadas as exceções, o homem figurava como um personagem 

caricato – bêbado, doente, maníaco sexual – e elas [as mulheres] como 

defensoras da integridade e estabilidade familiar (p. 95).  

 

A partir dessas considerações, a autora aponta uma possibilidade de olhar para 

essas violências, entendendo-as como fazendo parte da relação.  
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Para Izumino (2008), Gregori (1993) mostra o que considera o lado mais perverso 

dessa violência, que é justamente aquele no qual as mulheres atuam para construir e 

manter seu lugar de vítima, posição que determina que elas sofram no próprio corpo 

essa perversa construção. As mulheres sofrem, sim, violência em seus corpos; contudo, 

esse não é o único aspecto dessa relação.  

A violência contra a mulher é analisada como um conflito de gênero. Ainda que o 

conceito não apareça claramente definido pela autora, tem relação direta com toda a 

sua análise, na medida em que ressalta não apenas as desigualdades produzidas a 

partir da diferenciação sexual, mas também a dimensão relacional desse jogo. 

 

 

1.1.3. A violência relacional 

  

As relações violentas são entendidas por Gregori (1993) como relações entre 

pessoas que se posicionam e são posicionados, envoltos em assimetrias de poder. 

Desse modo, propõe ela que não é suficiente tratar o problema da violência como se 

fosse algo apenas relativo ao casal. Devem ser consideradas as relações de poder entre 

os envolvidos.  

Quando a leitura dos casos de violência de gênero enfatiza apenas a dualidade 

entre algoz e vítima, estabelece uma polaridade entre o ativo e o passivo e deixa de 

considerar as cenas nas quais os parceiros se veem envolvidos. A violência é motivada 

por várias razões, tais como: o não desempenho das atribuições de gênero prescritas e 

os jogos eróticos. 

Gregori (2003) enfoca a falta de diferenciação entre os relacionamentos 

violentos, que muitas vezes são tratados como se fossem todos semelhantes. Mais uma 

vez ela provoca o leitor ao propor que a violência pode ser uma forma de comunicação 

perversa entre os parceiros, e não apenas a imposição de um (homem) sobre o outro 

(mulher). 

Em suas análises das entrevistas realizadas com as usuárias do SOS, não buscou 

uma explicação para a violência, mas a compreensão de como as mulheres se veem 

nessas relações, como veem a si a seus parceiros, além de problematizar como essas 

relações se constituem e se mantêm. 

Mesmo quando se coloca em oposição à vitimização das mulheres, nomeia-as em 

todo o texto como “mulheres vítimas de violência na esfera conjugal”. Isso demonstra a 

tensão que permeia o texto da autora. É interessante a forma como particulariza cada 
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história trazida por suas informantes, ressaltando as peculiaridades de cada uma delas, 

muito embora sempre generalize chamando-as de vítimas.  

 

 

 

 

1.1.4. De vítimas e algozes a parceiros 

 

Também foi possível pensar a violência como uma relação de parceria, na 

acepção proposta por Gregori (1993). Seu material de análise era composto das 

entrevistas e do relato de cenas de briga e buscava entender a impossibilidade de 

descrever uma relação típica de violência conjugal, na medida em que não existem 

padrões que configurem as relações conjugais violentas.  

 Outras considerações acerca da violência deixam de ser contempladas quando a 

mesma é considerada apenas como uma ação criminosa que exige punição. Como já 

dito anteriormente, a autora considera que as agressões (violências) têm como 

disparadores diversas motivações, quais sejam: disposições conflitivas de papéis cujo 

desempenho esperado não é cumprido, disposições psicológicas, jogos eróticos, etc. 

Embora coloque a problemática da violência contra a mulher no âmbito da relação, da 

troca de desejos, expectativas e frustrações, Gregori (1993) traz os termos da dicotomia 

vítima x agressor. Entendemos que coloca a mulher na posição de inferioridade, falta de 

autonomia e sujeição. 

 

É o corpo da mulher que sofre maiores danos, é nela que o medo se 

instala. E, paradoxalmente, é ela que vai se aprisionando ao criar sua 

própria vitimização. O pior não é ser vítima (passiva) diante de um 

infortúnio; é agir para reiterar uma situação que provoca danos físicos e 

psicológicos. O difícil para esse tipo de vítima12 é exatamente o fato de 

que ela coopera na sua produção como não-sujeito. Isto é, ela ajuda a 

criar aquele lugar no qual o prazer, a proteção ou o amparo se realizam 

desde que se ponha como vítima. Esse é o “buraco negro” da violência 

contra a mulher: são situações em que a mulher se produz – não é 

apenas produzida – como não-sujeito (p. 184).  
 

A tentativa de não ficar no lugar-comum de culpar as vítimas é reafirmada. 

Gregori (1993) busca entender o contexto no qual ocorre a violência e o significado que 

assume. Não procura defender a violência justificando que a mulher (vítima) deve ter 

feito algo que irritou o homem. Nesse sentido, continuar na oposição vítima x agressor 

leva à desvitimização para justificar a agressão. Apresentou as queixas das mulheres 

                                                
12 Grifo nosso. 
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como uma forma de narrativas,13 em que a pessoa que é alvo de infortúnio constrói 

discursivamente a sua posição enquanto vítima. Trata-se de uma construção descritiva.    

 

A queixa é a revolta na imanência, expressão de um ódio que não 

favorece a evasão e a ação de confronto. Não é um contradiscurso, nem 

permite a formação de um contra-universo. As mulheres reconhecem – 

em suas queixas – que o mundo feminino é prisioneiro e que o 

masculino apresenta maiores chances de liberdade. No entanto, esse 

reconhecimento não supõe a criação de uma identidade. (GREGORI 

1993, p. 192). 
 

Muitas vezes, a posição da mulher14 é bastante fluida, pois há um universo de 

referências que toma o masculino não apenas como complementar mas também como 

definidor do que é o feminino. Assim, cabe à mulher alguns atributos associados à 

natureza, tais como os instintos e a feminilidade construída a partir do corpo. Tais 

aspectos terminam por restringir a mulher ao universo doméstico e da reprodução. O 

conjunto de referências da maioria das mulheres é o mesmo que o de seus agressores 

(parceiros), nesse sentido. Embora se queixando da violência que sofrem, não 

conseguem (muitas vezes) negar a ordem moral que legitima tal violência. A relação 

estabelecida com aquele que agride é também de intimidade “um laço que supõe uma 

tensão, mas também uma simbiose entre ódio e amor” (GREGORI 1993, p. 196).  

Outras contribuições de Gregori (1993) para o presente campo de estudo estão 

na defesa da violência contra a mulher como um fenômeno complexo, com raízes 

profundas nas relações de poder baseadas no gênero e na sexualidade. Entretanto, a 

violência não pode mais ser naturalizada, nem aceita. Torna-se importante uma reflexão 

sobre o agressor, para a compreensão dos diversos fatores que colaboram para que os 

homens pratiquem atos de violência contra as mulheres (LIMA, 2008).  

Sarti (2004) revisitou a trajetória do feminismo brasileiro desde os anos 1970 

como um movimento de mulheres organizado em oposição à ditadura militar; foi se 

desenvolvendo nas décadas seguintes dentro das possibilidades e limites das aberturas 

políticas. Iniciado nas camadas médias, o feminismo brasileiro se fortaleceu através da 

articulação com as camadas populares e se constituiu enquanto um movimento 

interclasses. Nesse cenário de mudanças no movimento feminista foi-se abrindo 

caminho para o entendimento da violência contra a mulher como um mecanismo 

relacional, apontando a necessidade de trabalhar “tanto a vítima quanto o agressor” 

                                                
13 Essa forma de construção de histórias será tratada no capítulo 3.  
14 Chamamos a atenção para a forma como a autora paradoxalmente generaliza o sujeito mulher. 

Acreditamos que não existe a mulher e o homem, e sim mulheres, homens, feminilidades, masculinidades.  
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(p.43). Nesse cenário histórico o estudo de Gregori (1993) tornou visível essa 

necessidade.  

Os homens também devem ser ouvidos. Contudo, considerar a voz dos homens 

na problemática da violência contra a mulher é algo pouco difundido e que cria várias 

polêmicas. Ressaltamos a necessidade de envolver os homens na discussão da violência 

contra mulheres, porque, sendo a violência um fenômeno relacional, eles também são 

importantes nessas discussões.  

 

1.2. Violência e Masculinidades 

 
De acordo com Alvim (2003), a maioria dos estudos sobre a violência de gênero 

não incluiu os homens em suas discussões e análises. As produções com a temática da 

violência, principalmente a doméstica, contam com pouca participação masculina como 

sujeitos de pesquisa e raras são as análises dos aspectos relacionais desse fenômeno.  

 

Os casais geralmente brigam e esta situação geralmente culmina em 

violência física e/ou psicológica e tal processo contribui para a 

exacerbação das diferenças. As agressões foram uma forma de revidar 

(e não simplesmente atacar) a uma violência anterior, principalmente 

psicológica. “Ou seja, as diferenças (financeiras, intelectuais, religiosas, 

modos de resolver problemas relacionadas dialeticamente entre si), 

além de não negociadas, nos momentos de crise são utilizadas para 

agredir o outro psicologicamente, sendo também esta uma das causas 

mais lembradas para a violência conjugal. As causas mais indicadas 

pelos sujeitos para a ocorrência de violência foram: as brigas quase 

diárias, a violência psicológica, o desrespeito às diferenças (problemas 

financeiros, amigos, rua e lazer; filhos; trabalho; jornada dupla e 

desemprego; e ciúme), a atribuição a experiências na infância, e a 

traição (p. 118).  
 

O levantamento bibliográfico feito para uma pesquisa anterior (MEDRADO, 2008), 

sinaliza uma quantidade relevante de obras voltadas para o tema da violência de gênero. 

Entretanto, entre as 5.492 obras localizadas, a parte que considera os homens, 

sobretudo no que se refere à proposição de serviços voltados para os autores de 

violência, ainda é bastante reduzida (123). Tal constatação parece ratificar a ideia de 

que as produções científicas sobre o tema tendem a apresentar uma leitura unilateral, 

ainda direcionando o olhar quase exclusivamente para as mulheres (GRANJA, 2008). 

Um conjunto de pesquisadores tem-se dedicado ao estudo da masculinidade 

como construção de gênero, com o foco nos homens como atores sociais que se 

constroem e são construídos a partir de relações desiguais de poder. Tais estudos 
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buscam identificar e analisar como cotidianamente, os homens atualizam, ou não, o 

modelo hegemônico de masculinidade, levando em consideração as matrizes culturais e 

históricas nas quais estão inseridos (MEDRADO, 2004).  

Os estudos sobre homens e masculinidades no campo das ciências sociais que 

adotam a perspectiva de gênero voltam às décadas de 1970 e 80 e foram diretamente 

influenciados pelos estudos feministas. Aliás, não apenas os movimentos feministas, 

mas também o movimento homossexual foi um impulsionador para a entrada dos 

estudos de masculinidades na pauta dos estudos acadêmicos. A atenção que antes era 

dada exclusivamente para a vida das mulheres e à opressão feminina foi ampliada para 

a investigação do masculino plural (GARCIA, 2006).  

Poucos trabalhos focam os homens. Os relacionamentos íntimos, de modo geral 

(casados ou namorados), são influenciados por diversos fatores. Assim, pesquisas com a 

temática da violência conjugal em uma perspectiva relacional tornam-se relevantes.  

 

Se desejamos relações igualitárias, o primeiro passo é analisarmos os 
problemas sobre gênero garantindo que aspectos relacionais entre 

masculinidades e feminilidades serão evocados. Assim como, o respeito 

à integridade humana, independente de categorias de gênero, de vítimas 

ou de culpados, necessário para o pleno exercício da cidadania. 

Precisamos, urgentemente, de pesquisas que avaliem os índices gerais 

de violência doméstica, os aspectos envolvidos nas causas e efeitos e as 

redes assistenciais, no Brasil, considerando também os homens 

envolvidos nesses processos (ALVIM, 2003, p.128). 

 

Somos impulsionados pelas provocações de Scott (2000) de que precisamos 

romper com os esquemas conceituais que concebem o mundo de forma hierárquica, em 

termos de universos masculinos e especificidades femininas.  

 

 

1.2.1. O que fazer com os homens denunciados por violência conjugal? 

  

Para a discussão sobre o que deve ser feito com os homens denunciados por 

violência conjugal foram trazidas as idéias de alguns pesquisadores que dialogam com 

esse campo de conhecimento e que trazem contribuições importantes. Foram trazidas as 

discussões de Alvim (2003), por sua pesquisa realizada com homens autores de 

violência conjugal; Biasoto (2003) por sua proposição de mediação como forma de 

resolver conflitos; Muszkat (2003); Vicente (2003), por suas experiências em grupos com 

homens autores de violência.  
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Circula a ideia de que ao homem é aceitável socialmente que seja agressivo, 

mesmo que essa não seja a sua opção. As ações frente aos conflitos, citadas pelos 

sujeitos da pesquisa de Alvim (2003) foram: buscar algum tipo de ajuda (terapia, amigos 

e familiares e órgãos de segurança), revidar a violência sofrida (com outra violência), sair 

da situação geradora de conflito, ficar sem conversar por um período e, 

minoritariamente, organizar o processo de separação, ou esperar a ajuda divina. Os dois 

tipos mais citados foram a busca de tratamento psicológico e a ajuda de terceiros.  

Biasoto (2003) entende a violência como uma das formas de resolver conflitos e 

como alternativa propõe a mediação. Tal estratégia possibilita às partes que 

compreendam o conflito como a manifestação de um problema necessário de ser 

resolvido e que é decorrente de uma incompatibilidade de necessidades e interesses. 

Além disso, ressalta que são necessárias práticas que permitam às pessoas envolvidas 

em situações de violência ir além da dicotomia vítima/agressor. Precisam perceber que 

são agentes em seus relacionamentos  

 

[...]podendo, portanto, exprimir as necessidades, dificuldades e os desejos que 

ajudem a encontrar medidas eficazes e soluções não-violentas para os 

conflitos. A mediação como instrumento de intervenção em casos de violência 

conjugal e familiar mostra-se útil na medida em que dá condições de maior 

apropriação dos próprios atos aos seus atores, de suas escolhas e a 

responsabilidade pela condução de sua relação (p.246).  
 

 

Acerca de novas práticas nos casos de violência familiar, Muszkat (2003) afirma 

que, em uma determinada situação de violência, o que geralmente acontece é isolar o 

sujeito identificado como agressor (em geral os homens), com vista a poupar maior 

sofrimento aos que são identificadas como “vítimas”. Muitas vezes, é atribuído um valor 

negativo ao homem e um positivo à mulher e aos filhos, que geralmente são os únicos 

alvos de políticas públicas. 

Nas ações das políticas públicas, é possível perceber o foco voltado para os 

setores considerados mais frágeis ou vitimados, corroborando com a noção hegemônica 

da “força masculina”. Vários projetos são voltados para a proteção da mulher, crianças e 

adolescentes. Contudo, a autora aponta que, para se proporem mudanças, é preciso 

alterar os padrões de gênero em todos os “vértices da relação”. Para isso, é importante 

analisar a questão de maneira equitativa, com equivalentes oportunidades de escuta e 

atendimento a todos os membros da relação familiar que assim o desejarem.  

Considerando-se que o homem deveria ser um membro ativo da família e que 

opera um sistema vivo de interações afetivas, ao tirá-lo da convivência familiar impede-
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se a família de refletir sobre seu funcionamento de maneira global. Assim, é necessária 

uma análise que não reforce os estereótipos masculinos para que se analise: 

 

Se à mulher é atribuído o papel de vítima, que lugar fica reservado ao homem? 

Que opções lhe restam quando não lhe é dada a possibilidade de inclusão, de 

amparo e de escuta? Acreditamos que o homem, quando visto exclusivamente 

como agressor, sofre um processo de exclusão dentro da própria família e da 

sociedade, não lhe sendo facultada nenhuma possibilidade de reparação, ou 

de inclusão num sistema ideológico alternativo. Conseqüentemente, ao ser-lhe 

negada essa condição, podemos estar incorrendo nos mesmos preconceitos e 

discriminações de origem naturalista que negaram por anos à mulher o direito 
de exercer sua autonomia e autodeterminação (MUSZKAT, 2003, p.182).  

 

 

Muszkat (2003) defende que não devemos tratar a questão da masculinidade 

dissociada da feminilidade, visto que é a partir dos primeiros contatos com as figuras 

maternas e paternas que, de modo geral, são construídas as primeiras noções relativas a 

gênero. Assim, os comportamentos regulados pela imposição de poder e violência 

acabam por se configurar em formas quase exclusivas de solucionar tais conflitos. Nesse 

sentido, a violência pode ser entendida como uma forma de eliminar um conflito, embora 

não seja a forma a ser adotada.  

Frequentemente, a literatura interpreta os significados da violência como uma 

forma de minimizar, negar ou justificar os atos, por parte dos envolvidos. Parece existir a 

crença em uma verdade “cognoscível e mensurável”, que permite ao 

observador/pesquisador avaliar o nível de violência de maneira irrefutável. A autora faz 

uma provocação nesse sentido, pois a crença nessa verdade ignora a dimensão 

subjetiva relacionada com a vivência da violência. Contudo, não se pode também chegar 

ao outro extremo que seria negar os atos de violência que machucam e matam 

(VICENTE, 2003). 

Mas o que é violência conjugal, afinal? Como foi dito anteriormente, com certeza 

não existe uma resposta única para essa pergunta. Em alguns momentos, parece que os 

atos cometidos se configuram enquanto violência a partir de sua publicização. As 

violências são múltiplas e manifestam-se de diferentes formas, de acordo com as 

relações estabelecidas.  

Diante de sua experiência com grupos de mulheres em situação de violência, 

Vicente (2003) afirma que, à medida que as pessoas têm oportunidade de entrar em 

contato com novas narrativas sobre sua própria história, podem perceber diferenças em 

suas novas conotações. Acerca do que deve ser feito com o homem autor de violência, 

destaca que a punição não oferece oportunidade ao agressor de reparar seus atos e 
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pode até conduzi-lo à reincidência, “já que mantém e fixa a identidade de agressor, 

minimizando as possibilidades de mudança” (p. 223).  

 

1.2.2. Atenção aos homens autores de violência conjugal: algumas experiências 

 

Neste tópico foram trazidas algumas experiências de trabalhos realizados com 

homens autores de violência. Apresentamos o desafio de realizar ações nesse campo.  

Em seu texto sobre homens, identidades e violência, Valenzuela (2001) trata dos 

aspectos da intervenção com homens que vivem relações de violência conjugal. Tais 

intervenções foram realizadas no Centro de Atenção e Prevenção em Violência 

Intrafamiliar do Município de Santiago, no Chile. 

Nos relatos de suas experiências com os homens, ele sinaliza ao leitor seus 

medos de possíveis agressões ou outros prejuízos que poderia sofrer. Contudo, com o 

dia a dia da instituição, ele encontrou ações bem diferentes do que imaginava. Segundo 

seu entendimento, os homens que ali estavam precisavam ser ouvidos e vistos não 

apenas como culpados, criminosos; eles queriam que suas versões e suas dores fossem 

escutadas. Tratava-se de homens que necessitavam ser acolhidos, compreendidos e 

estimulados a encontrar soluções para resolver os conflitos de uma forma não violenta. 

Pouco a pouco iam sendo responsabilizados por seus atos, deixando de ser julgados 

como os únicos culpados pela violência. 

Nesse sentido, ambos, o homem e a mulher, são responsáveis pelo vínculo 

abusivo, pela relação violenta. O tratamento oferecido pelo centro trabalhava as 

responsabilidades que cada um coloca na constituição e manutenção da relação 

violenta. Contudo, não perdiam de vista que o homem “sempre está em uma posição de 

superioridade de poder frente ao abuso, por uma inscrição cultural e por uma maior 

força física” (p.159). 

Nessa colocação, Valenzuela (2001) parece acreditar que o homem estará 

sempre em uma posição de superioridade de poder frente à mulher; contudo, o poder é 

fluído e circula na relação, não ficando cristalizado na figura masculina. 

De acordo com a autora, nas intervenções, é importante avaliar se a violência 

ocorre de modo unidirecional, do homem para a mulher, ou se de forma bidirecional 

entre eles. A maioria dos usuários refere-se às agressões que sofrem de suas parceiras. 

Seria necessário observar a intencionalidade da violência, como se manifesta nos 

diversos âmbitos da relação e como está vinculada às relações de poder.     
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Mas onde estão esses desafios? Quais são as ações que os homens 

dessa cultura podem desenvolver diante de seus ancestrais masculinos? 

Uma das minhas hipóteses sobre a violência masculina contra suas 

parceiras está no que vejo neles refletido freqüentemente: guerreiros 

frustrados, caçadores, casados, nômades aprisionados, enfim, homens 

com muita energia e necessidade de viver o extraordinário, mas nenhum 

canal de expressão (p.170).15  
 

 

Em sua pesquisa de caráter descritivo, Alves (2001) estuda a violência conjugal a 

partir das representações masculinas, com base na teoria das representações sociais. 

Foram realizadas entrevistas que apontam as representações da violência conjugal como 

ancoradas na construção social de gênero. Nesse sentido, a autora destaca que, para se 

definir o modo de ser marido e de ser mulher na relação conjugal, os sujeitos se apoiam 

no processo de socialização do homem e da mulher dentro de uma perspectiva 

assimétrica e hierarquizada de gênero. Nessa relação, o homem tem uma posição 

dominante e a inadequação da mulher ao seu papel social também é apontada como 

uma explicação para a ocorrência da violência. 

A autora defende que, para se combater a violência conjugal, é necessário 

repensar e romper com os modelos sociais que impõem a supremacia de um sexo em 

detrimento do outro. Mudar as condições de produção das relações de dominação 

significa realizar uma ação política que leve em consideração os efeitos da dominação 

relacionados com as estruturas apreendidas por homens e mulheres, além das 

estruturas de grandes instituições nas quais se realizam e se produzem não só a ordem 

masculina, mas também toda a ordem social. Assim, levando em conta esses aspectos, 

torna-se necessária uma visão ampliada da problemática da violência conjugal, 

entendendo a importância do enfoque no masculino, já que esse possibilita a 

compreensão da dinâmica das relações violentas (entre homens e mulheres), bem como 

proporciona pensar em estratégias de conhecimento e de intervenção.  

Em estudo sobre a identidade dos homens em condição de violência conjugal 

Gomes (2002) afirma que a identidade dos homens (e das mulheres) é construída no 

espaço familiar, partindo do aprendizado dos papeis e atributos específicos de cada um 

deles. Ancorado na teoria das representações sociais, o estudo defende que, ao 

representarem as mulheres, os homens as relacionaram com o modelo de mãe, a partir 

do tripé: dona de casa, esposa e submissa. Da mesma forma, as representações dos 

                                                
15 Tradução nossa.  
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homens estão ancoradas, no imaginário masculino, no modelo de pai, nos papéis de 

provedor, chefe de família, dentre outros. Nesse sentido, defende-se que as 

representações dos homens acerca do significado de ser homem e mulher estão 

ancoradas no que eles aprenderam – dentro do espaço familiar - a reconhecer como 

pertencendo a cada gênero, tendo como modelos o pai e a mãe. Tais representações são 

decisivas para a construção da identidade dos homens e mulheres. 

A violência e as masculinidades foram a inquietação de Muszkat (2006), cujo 

enfoque na violência familiar se deu a partir de dois vértices: 1) a adoção de uma lógica 

utilitarista por parte das políticas públicas de enfrentamento desse tipo de violência, 

polarizando a questão de forma rígida entre agressores e vítimas, de modo a cristalizar e 

perpetuar aquilo mesmo que se pretende combater; 2) o lugar dos homens nessas 

relações de gênero, marcadas pela violência, a partir da compreensão dos aspectos 

sociais e psicológicos que estruturam a subjetividade masculina. 

Tendo como base o relato de suas experiências de mediação de conflitos 

familiares, Muszkat (2003) explica que a instituição à qual está vinculada organiza 

grupos com homens encaminhados pelo serviço de atendimento jurídico do Estado 

(Procuradoria de Assistência Judiciária, fóruns, delegacias ou por indicação de ex-

usuários da casa, 60% dos casos). São organizados grupos para a discussão de questões 

como a condição masculina, a desnaturalização da violência, a sexualidade, as relações 

conjugais e as dificuldades decorrentes das relações de gênero, questões familiares, 

parentalidade, separação, conflitos e outros temas. Mesmo sendo uma mulher 

conduzindo um grupo de homens, conta que isso não lhe gera dificuldades, afirma que 

eles pareciam desinibir-se rapidamente. Além disso, ressalta que sua condição de 

mulher pode proporcionar o afrouxamento de defesas de cunho machista, ao permitir 

que os homens fiquem mais à vontade com ela do que diante de outro homem. 

Por ser um espaço que facilita a discussão de temas variados, o grupo estimula a 

reflexão, diminuindo as defesas, o que permite aos participantes experienciarem 

vivências diversas que influenciam o curso de suas vidas. Propõem-se novas alternativas 

e modelos que não precisem mais da força física e do autoritarismo para garantir sua 

auto estima.  

 

Que o seu poder seja resultado não da obediência, que lhe impõe uma 

situação de isolamento afetivo em relação à sua companheira e à sua 

família, mas sim da possibilidade de fazer alianças construtivas, 

parcerias para o desenvolvimento e acolhimento dos membros de uma 

família. [...] para intervir nos conflitos constituídos por relações de 
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gênero é preciso encontrar formas de socialização tanto do poder como 
do sofrimento (MUSZKAT, 2003, p.200).  

 

A autora utilizou o referencial teórico psicanalítico. A partir das falas dos homens 

nos grupos, foram identificados valores e lugares desejados dentro da constelação 

familiar, repertórios relacionados com o ideal de masculinidade e feminilidade 

hegemônica, opiniões sobre sexualidade e afetividade, além da compreensão da 

violência. Desse modo, por não possuírem espaços de fala/escuta, muitas vezes os 

homens desenvolvem sentimentos de revolta e exclusão, o que contribui para mantê-los 

na condição de privação emocional que, em geral, está na base da conduta violenta.  

Salgado (2004) fez a avaliação de um grupo de homens que cometeram violência 

conjugal e que participaram de um processo terapêutico. Para tal, utilizou o enfoque da 

gestalt-terapia; cuja avaliação visava explorar as percepções, sentimentos e 

pensamentos sobre a violência conjugal dos homens, após sua participação nos grupos, 

bem como avaliar a satisfação deles no processo terapêutico. 

Nas entrevistas que realizou, observou que todos os sujeitos de sua pesquisa 

tiveram antecedentes de violência na sua família de origem; que existe uma alta taxa de 

desistência dos homens submetidos ao tratamento; que o tempo disponibilizado pelo 

poder judiciário é insuficiente e que a obrigatoriedade da participação nos grupos, 

consequentemente, interfere no processo terapêutico. Além disso, a satisfação ou a 

insatisfação dos homens com a participação no processo terapêutico geralmente se 

relaciona com a manutenção ou o melhoramento da relação com sua parceira. 

Baseando-se em projetos de intervenção social, Nascimento (2001) discutiu a 

questão dos homens, masculinidades e violência contra a mulher, partindo da 

perspectiva do construcionismo social. Em sua observação participante nos grupos de 

homens e em entrevistas individuais, percebeu que a forma como esses homens 

entendem o que é ser homem é, ao mesmo tempo, produto de sua história pessoal, bem 

como de normas, padrões e regras culturais tão arraigados que acabam por ser 

percebidos como fazendo parte da natureza de ser homem. Esse processo de 

desnaturalização e desconstrução de discursos e práticas acerca do que é ser homem foi 

uma tarefa constante ao longo de todo o processo dos grupos observados. 

A versão tradicional de masculinidade parece legitimar determinados 

comportamentos e modos de ser para os homens, produzindo repertórios masculinos 

que incluem: exposição a atividades que envolvem riscos, pouco cuidado em relação a 

aspectos de sua saúde, privilégio da vida no mundo público em detrimento da vida no 
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mundo privado, poucas habilidades para a expressão de sentimentos, muitas vezes 

recorrendo à violência interpessoal para a solução de conflitos e impasses, uma noção 

de honra que deve ser assegurada e mantida, etc. Ainda é por intermédio desses 

repertórios que uma grande parcela de homens constrói suas narrativas de exercício das 

masculinidades. 

Esses breves relatos de experiências de atenção a homens denunciados por 

violência conjugal sinalizam a importância de serem promovidos espaços de 

escuta/atenção para esses homens. Rearfima-se aqui, a importância de serem feitos 

trabalhos de prevenção e atenção com esses homens.  

 

Então, uma primeira tentativa de “prevenir” não no sentido de impedir 

que uma violência ocorra porque não acreditamos em soluções 

universais e permanentes, mas no sentido de antecipar-se seria um ato 

simultâneo, crítico e ético de construção de masculinidades e 

feminilidades menos rígidos. Ou seja, por em crisis as categorias de sexo 

verdadeiro ou os construtos de identidade que servem para construir 

corpos tão distintos. Como afirma Butler (1987), o corpo não é matéria 
inerte e os atributos de gênero não são expressivos, mas performativos 

(MEDRADO; MÉLLO, 2008, p. 83).  
 

 

Compartilhamos a problematização feita por Mello, Medrado e Bernardes (2009) 

acerca da atenção aos homens tratada na Lei Maria da Penha. Situam o lugar da 

Psicologia como um campo que não consegue dar conta do fenômeno da violência se for 

considerada uma solução diagnosticar, prevenir ou erradicar a violência de homens 

contra suas parceiras. É possível colocar em debate a violência e não diagnosticá-la ou 

apontar suas possíveis origens. Mais impossível ainda seria evitá-la a partir de algum 

procedimento disciplinar proveniente de um saber científico, no caso, o psicológico. Além 

disso, é importante analisar, no caso do Brasil, a Lei Maria da Penha como um 

dispositivo que institui novas práticas. 
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2 A LEI MARIA DA PENHA PERFORMA MASCULINIDADES? CONSIDERAÇÕES 

SOBRE AVANÇOS E ENTRAVES NA SUA IMPLEMENTAÇÃO  

 

O presente capítulo traz para a discussão a implementação da Lei 11.340, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha. É feito um resgate histórico da luta dos movimentos 

sociais, especialmente dos movimentos feministas, pelo reconhecimento da violência de 

gênero com um crime que requer um procedimento criminal particular e avançou-se com 

a discussão sobre os entraves na implementação dessa Lei.  

Especialmente a partir da década de 1980, com o fortalecimento do movimento 

feminista no Brasil, começam a ser instituídas leis mais rígidas e criadas instituições 

especializadas para o atendimento de mulheres vítimas de violência (MACHADO, 1998).  

Na cidade de São Paulo, em agosto de 1985, foi criada a primeira Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher. A partir de reivindicações e demandas, também 

foram instituídas Coordenadorias da Mulher, Centros de Referência, Casas Abrigo, 

Serviços de Saúde de Atendimento à Violência Sexual; instituições de diversos setores 

(saúde, segurança pública, justiça, bem-estar social) destinadas à prevenção, 

enfrentamento e assistência a mulheres em situação de violência doméstica e sexista 

(CORDEIRO, 2008). 

Debert e Gregori (2008) fizeram uma breve retrospectiva que valoriza a criação 

das delegacias de defesa da mulher. Contudo, ao alertarem para o respeito ao tempo 

histórico, apontam para a compreensão de que a criação das delegacias não resolveria 

todos os problemas. Além disso, a legislação vigente sobre tais delegacias não fazia 

referência à violência contra a mulher. Vigorava o princípio da legalidade que afirma que 

não há crime sem uma lei anterior que o defina como tal. Tudo o que se sabia sobre os 

conflitos conjugais, que orientava o entendimento e o encaminhamento dos casos, 

dependia das demandas das mulheres, das queixosas. 

A estratégia a ser alcançada por essas delegacias era o empoderamento das 

mulheres, além de promover o acesso da população a recursos e oportunidades de ação 

em prol do ganho de autonomia e legitimidade. Os boletins de ocorrência serviam como 



 

 

49 

forma de negociação e renegociação dos pactos conjugais, além de serem usados como 

um mecanismo de intimidação dos homens. Os boletins de ocorrência performavam 

novos arranjos na relação conjugal. Serviam como instrumentos para estabelecer um 

diálogo, promover o reconhecimento da culpa, ou para dar um susto e colocar o homem 

na linha (RIFIOTIS, 2008).  

Os Juizados Especiais Criminais (Jecrims), criados pela Lei 9099/95, mudaram 

radicalmente o cotidiano das Delegacias de Defesa da Mulher, principalmente no tocante 

à condução das ocorrências. Essa lei objetiva ampliar o acesso da população à Justiça e 

promover a rápida e efetiva atuação do direito, acelerando os processos. Os crimes por 

ela julgados são os de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não excede dois 

anos de reclusão. Em prol da agilidade processual, são dispensados os inquéritos 

policiais. Nesses casos, são elaborados os TCOs (Termo Circunstanciado de Ocorrência), 

que relatam os fatos e caracterizam as partes envolvidas. Além disso, essa lei tem como 

procedimento a autorização de penas alternativas que envolvem a prestação de serviços 

comunitários e o pagamento de cestas básicas, sendo este último o mais utilizado como 

pena aos sentenciados (DEBERT; GREGORI, 2008). 

Essa lei não se fez eficaz nos casos de violência contra as mulheres. Diante do 

cenário de desatenção com os casos de violência e na expectativa de que esse crime16 

merecia um tratamento diferenciado, os movimentos feministas juntaram esforços para 

que mudanças fossem geradas, o que levou à promulgação da Lei Maria da Penha.  

O longo processo que vai desde a criação das delegacias de defesa da mulher até 

a promulgação da Lei Maria da Penha, vinte anos, permite perceber que a violência entre 

os casais, antes considerada um problema doméstico, transformou-se numa questão 

pública, e as agressões cometidas passaram a ser consideradas crimes. Embora esteja 

trazendo muitos avanços, essa lei é também alvo de críticas (DEBERT; GREGORI, 2008). 

Tem-se então o seguinte cenário: 

No ano de 2006, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

Presidente da República a Lei Nº 11.340/06. Essa lei cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo às recomendações 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos (BRASIL, 2006).
17

 

                                                
16 A partir da instituição da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher passou a 

ser definida como um crime específico.  
17 A partir da Emenda Constitucional Nº 45, foi conferido status constitucional aos tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem devidamente aprovados pelo Congresso Nacional. 
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O que se entende nessa lei por violência doméstica e familiar, segundo Dias 

(2007), está na conjugação dos artigos 5º e 7º: qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

ou patrimonial. Considera-se doméstica quando praticada no âmbito da unidade 

doméstica, e familiar quando envolve pessoas que mantêm qualquer relação íntima de 

afeto, independentemente de vínculo sanguíneo (CORDEIRO, 2008). 

A partir da instituição da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar 

contra a mulher passou a ser definida como um crime com procedimento particular, o 

que gerou amplo interesse no debate público e uma transformação simbólica do 

conceito de violência contra a mulher que, definitivamente, deixa de ser considerada 

crime de menor potencial ofensivo. Do mesmo modo, altera do ponto de vista prático o 

cotidiano das instituições que atuam no enfrentamento da violência contra a mulher, a 

partir da instituição, dentre outras coisas, dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher. Segundo Dias (2007), esses Juizados constituem o principal avanço 

trazido pela lei, na medida em que possuem competência cível e criminal, pondo fim a 

ações fragmentadas entre o direito penal e o cível, o que muitas vezes tornavam 

morosos os processos. Compartilhamos que “analisar criticamente as leis e os sistemas 

judiciário e penal que regulamentam práticas sexistas, prisioneiras de concepções que 

robustecem os modelos identitários contra os quais nos posicionamos” (MEDRADO; 

MÉLLO, 2008 p. 84). 

Rearfirma-se, aqui, o inquestionável avanço trazido pela lei. Contudo, a definição, 

em forma de lei, de determinados abusos cometidos, como a violência conjugal, não 

encerra um paradoxo de difícil operação: a desigualdade de poder inserida nas relações 

entre vítimas e agressores não se manifesta apenas nas esferas da vida doméstica, 

tampouco nas posições ocupadas por homens e mulheres no núcleo familiar. “O 

problema mais agudo desta lei parece ser o de confundir violência e crime, ou de tentar 

subsumir o fenômeno” (DEBERT; GREGORI, 2008 p.176).  

Apesar da importância política da lei para o resgate da visibilidade da 

problemática da violência mediante o incansável esforço dos atores sociais envolvidos 

nesse processo, Debert e Gregori (2008) dão ênfase ao fato de que  

 

                                                                                                                                                   
Justifica-se assim a expressa referência, na Lei Maria da Penha, à Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher e à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher. 
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É preciso indagar sobre os limites da esfera judiciária no contexto 

observado, no sentido de atenuar, ressarcir, dar justiça àqueles que 

sofrem abusos em nome da preservação de normatividades 

relacionadas às configurações de gênero (p.176).  

 

Diante dessas provocações, as autoras propõem uma distinção entre crime e 

violência. O crime então é implicado na tipificação de abusos, na definição das 

circunstâncias envolvidas nos conflitos e na sua resolução no plano jurídico. A violência, 

por sua vez, é um termo aberto, com vários significados, que reivindica um 

reconhecimento social e não apenas legal de que determinados atos configuram abuso. 

Para tal reconhecimento, é necessário identificar as dinâmicas conflitivas e as posições 

de poder desiguais entre os envolvidos. Nesse sentido, as violências solicitam uma 

dimensão relacional, baseada na defesa de Foucault18 de que as situações desiguais 

entre os envolvidos dificilmente serão resolvidas pela esfera jurídica que, por vezes, cria, 

produz e reproduz desigualdades. Além disso, os programas de controle da criminalidade 

têm maior foco em questões de ordem moral do que no combate ao crime. Não é 

novidade afirmar que as prisões não configuram um lugar possível de ressocialização e 

futura reintegração social, mas “um depósito de corpos para os quais os únicos 

investimentos estão na redução total da possibilidade de fuga e no rigoroso 

sentenciamento com base no aumento da pena” (DEBERT; GREGORI, 2008, p. 175).  

A partir do exposto, não é suficiente tratar o problema da violência como algo 

relativo apenas ao casal, um problema do casal em lidar com seus conflitos. O caminho 

seria focar o olhar nas relações de poder entre os envolvidos, apreender as técnicas e 

estratégias utilizadas na constituição do gênero e no engendramento da violência. E, 

para isso, é preciso também compreender como os homens são posicionados nos textos 

e práticas jurídicas. 

 

2.1. O lugar dos homens na Lei Maria da Penha 

Saffioti (2004) argumenta que não é possível uma mudança radical de uma 

relação violenta quando se trabalha exclusivamente com a vítima.  

Sofrendo esta [a vítima] algumas mudanças, enquanto a outra parte [o 

agressor] permanece o que sempre foi [...] a relação pode, inclusive, 

tornar-se ainda mais violenta. Todos percebem que a vítima precisa de 

ajuda, mas poucos vêem esta necessidade no agressor. As duas partes 

precisam de auxílio para promover uma verdadeira transformação da 

                                                
18 As autoras não especificam qual obra de Foucault.  
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relação violenta (p.68). 

No Programa de Prevenção, Assistência e Combate à Violência Contra a Mulher, 

publicado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Medrado e Lyra (2003) 

enfatizam que:  

Para entender a problemática da violência de homens contra mulheres, 

a partir da perspectiva de gênero, é preciso incluir análises sobre os 

processos de socialização e sociabilidade masculinas e os significados 

de ser homem em nossas sociedades (p. 22). 

 

O Estado da arte, produzido pela UFSC indica que o estudo sobre homens autores 

de violência é uma tendência emergente na produção científica, sobretudo, na área da 

saúde (GROSSI; MINELA; LOSSO, 2006). 

Nesse sentido, o que o texto da Lei Maria da Penha traz sobre os homens? Sendo 

uma medida de proteção à mulher, o texto da referida Lei tende a priorizar os aspectos 

relativos à punição do homem, especialmente na Seção II (Das Medidas Protetivas de 

Urgência que Obrigam o Agressor) e Seção III (Das Medidas Protetivas de Urgência à 

Ofendida). 

Méllo; Medrado e Bernardes (2009) trouxeram algumas contribuições sobre as 

ações previstas para o agressor, as quais se destacam especialmente nos artigos 20, 35 

e 45: 

 O artigo 20 determina que “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução 

criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade 

policial”;  

 Já no artigo 35 (das Disposições Finais), a Lei determina que a União, o Distrito 

Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das 

respectivas competências, entre outras coisas: “V - centros de educação e de 

reabilitação para os agressores”.  

 O artigo 45, por sua vez, modifica a Lei de Execuções Penais, inserindo um parágrafo 

único ao art. 152 desta última, indicando que “nos casos de violência doméstica 

contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor 

a programas de recuperação e reeducação”. 

 

Além disso, em uma análise textual, nota-se claramente que a lei não apresenta 

em nenhum momento a palavra homem, embora a palavra mulher (ou mulheres) 

apareça 60 vezes. Também é possível notar que para se referir ao homem e à mulher 

envolvidos em episódios violentos, empregam-se os termos agressor e ofendida: 19 
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ocorrências e 34 ocorrências, respectivamente. Destacamos tais nomeações, pois 

acreditamos que nomear é um ato que produz efeitos. 

Também chama a atenção o uso do termo agressor para nomear o homem que 

cometeu violência contra sua companheira, especialmente a partir das considerações de 

Perucchi (2008), que afirma, baseada nas reflexões de Foucault sobre discurso e 

relações de poder, que a legislação produz subjetividades. 

É nesse emaranhado de relações que os conceitos de gênero e violência se 

conectam e interconectam inúmeras vezes. Pensar dessa forma sugere que a identidade 

dos envolvidos em uma relação violenta é criada em meio a um constante movimento de 

espelhamentos e contrastes.  

 

Para pensar os paradoxos que envolvem as relações violentas, em uma 

abordagem que não abandona as dinâmicas concretas e experiências de 

que elas são revestidas, adotamos a perspectiva que acredita na 

coexistência de vários núcleos de significado que se sobrepõem, se 

misturam, e estão permanentemente em conflito [...] Importa salientar 

que ao tratar de posições de gênero é preciso considerar que, 

certamente, existem padrões legitimados socialmente importantes na 

definição de identidades e condutas. Contudo, é preciso ter em mente 

que eles devem ser vistos como construções, imagens, referências 

compostas e adotadas de modo bastante complexo, pouco linear e nada 

fixo. Pensar em termos relacionais implica também não reificar ou 

estabelecer como determinação as assimetrias baseadas nos 

marcadores de gênero (DEBERT; GREGORI, 2008, p.178). 
 

 

2.1.1. A Lei performa práticas? 

 

A Lei Maria da Penha e seus instrumentos de aplicação podem ser entendidos 

como uma tecnologia de governo de si e dos outros (FOUCAULT, 1994). Assim, opera 

como um agente na produção de sentidos e na constituição das pessoas. Podemos 

afirmar ser um marco histórico a promulgação de uma Lei que determina que um conflito 

entre um casal, que antes era tido como um problema de marido e mulher, passe a ser 

nomeado violência conjugal. Além de que essa lei prevê as penalidades do código penal 

para o homem que a cometer. Mais uma vez enfatiza-se a relevância das contribuições 

trazidas pela referida Lei. Contudo, a judicialização das relações sociais (conjugais) não 

dá conta desse problema.  

Em texto que debate a criação e a aplicação da Lei Maria da Penha, Batista 

(2008) problematiza que, entre as duas correntes criminológicas do Brasil, o feminismo 

não desfrutou da criminologia crítica e teve que se entender com a positivista. Na 
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descrição das características político-criminais da Lei 11.340, esse autor recorda que os 

sistemas penais do capitalismo pós-industrial no Brasil estão divididos em dois grandes 

campos: o do menor potencial ofensivo e o dos crimes hediondos. O crime da violência 

conjugal está nesse segundo campo, ao qual se aplicam as penas privativas de 

liberdade, sofrimento penal físico (encarceramento e privações correlatas).  

A Lei Maria da Penha foi inspirada diretamente na Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, e sua principal característica 

político-criminal é expressar uma demanda alarmante de sofrimento penal físico. Ao 

vedar a aplicação das penas de pagamento de cestas básicas, faz uma recusa ao 

sofrimento penal moral ou patrimonial para os homens autores de violência contra a 

mulher. Assim, uma das possibilidades para esses homens passa a ser a prisão. 

Um dos avanços da Lei foi a criação de medidas protetivas de urgência, as quais 

estabelecem providências que podem ser tomadas para assegurar o encaminhamento 

de solução de conflitos domésticos e patrimoniais. Porém, existe perigo no abuso dessas 

medidas, principalmente no tocante à suspensão de visitas aos filhos. Essa medida pode 

ser usada como forma de punir o homem (denunciado) de não poder ver os filhos, a 

despeito da agressão contra a mãe (denunciante), nos casos em que a relação entre o 

pai e os filhos não estiver afetada. Há casos em que, mesmo que não haja motivo para 

privar o homem de ver seus filhos, essa medida é instaurada. 

“A formação do sujeito ocorre no interior de um campo de poder” (BUTLER, 2008, 

p.23). É sobre esse campo do saber jurídico institucionalizado que nos debruçamos. O 

poder circula nesse espaço de produção de verdades. Antes de prestar depoimento, os 

envolvidos no processo são chamados a um saber-poder no qual a verdade é chamada à 

tona a todo instante: “Você promete dizer a verdade em tudo o que for conversado aqui? 

Você sabe que faltar com a verdade perante a justiça é crime grave?”  

Méllo, Medrado e Bernardes (2009) apresentam uma discussão sobre a Lei Maria 

da Penha, entendendo-a como tecnologia de governo ou de gestão da vida que resulta 

em modos de ser. O sistema jurídico, suas materialidades e sociabilidades inscrevem e 

estão inseridos em jogos de poder. As tecnologias são entendidas, de acordo com Rose 

(2007), como conhecimentos, ferramentas, pessoas, cultura, espaços físicos, etc., que 

agem como dispositivos que atuam na rede de práticas discursivas e não discursivas.  

O governo da vida exercido pela lei estabelece novos regimes de verdade sobre a 

violência conjugal, talvez a forma de violência mais afetada pelo processo de legitimação 

pública dessa lei, visto que regula relações consideradas de âmbito privado.  
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Retomando nosso foco de pesquisa, cujo objetivo foi investigar como são 

performadas masculinidades e negociados posicionamentos nas audiências que 

ocorrem no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, destacamos que 

para entender como estão organizadas as relações sociais e como se vivem as relações 

de produção é necessária a análise da linguagem. Para isso apresentamos os principais 

conceitos e fundamentos que orientaram nosso estudo.  

 

 

 

2.2. Conceitos e Fundamentos Teórico-Metodológicos  

A linguagem é entendida aqui como prática social, portanto, o foco estará sempre 

nos usos e efeitos que essa linguagem produz, ou seja, em seu caráter performático. A 

comum separação entre coisas e significados não se encaixa na abordagem empregada 

neste texto. Entendendo a linguagem a partir dessa perspectiva, o sujeito se constitui, 

existe na linguagem. 

Com base no giro linguístico19 (RORTY, 1990), é possível pensar todas as ações 

humanas no mesmo plano. Isso é possível mediante a consideração de que não existe 

uma operação de fala que não seja também uma ação. Como é tratada no mesmo plano 

que as demais ações humanas, a linguagem também é reguladora das ações (IÑIGUEZ, 

2004). Nessa perspectiva, quando alguém fala, não expressa um significado, e sim está 

fazendo algo (AUSTIN, 1962). 

Desse modo, a presente pesquisa inscreve-se em uma abordagem construcionista 

em psicologia social, a qual tem buscado estudar as práticas discursivas e a produção de 

sentidos no cotidiano. A expressão “práticas discursivas” parece ser utilizada por Spink 

(2004) para enfatizar o papel da linguagem nos contextos de interação social, partindo 

do pressuposto de que a linguagem é uma prática social, uma ação. Na abordagem das 

práticas discursivas, postula-se que os conteúdos se associam em diferentes formas, em 

função do contexto nos quais estão inseridos, uma vez que “os sentidos são fluídos e 

contextuais” (p.42). Tal perspectiva, baseada no construcionismo, implica a análise dos 

aspectos performáticos da linguagem, bem como suas condições de produção.  

O construcionismo entende o discurso sobre o mundo não como uma imagem ou 

meio de mapear esse mundo, mas como um mecanismo de trocas sociais. A pesquisa de 

                                                
19 Expressão usada para designar mudança que ocorreu na filosofia e nas ciências humanas e sociais cujo 

estímulo passou a ser o papel da linguagem. IBANEZ, T. G. O “giro lingüístico”. In: n L. IÑIGUEZ, Manual de 

Análise do Discurso em Ciências Sociais (p 50-104). Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
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base construcionista social interessa-se pelo estudo dos processos pelos quais as 

pessoas relatam, explicam, narram, ou seja, como as pessoas falam do mundo em que 

vivem. Baseada em uma concepção não empirista da ciência e das suas formas de 

investigação, a perspectiva construcionista surge como uma possível saída para a crise 

paradigmática na qual se encontram as ciências sociais e humanas. Tem suas origens a 

partir de discussões embasadas em um debate antigo entre empiricistas e racionalistas. 

Entretanto, o construcionismo busca ultrapassar o dualismo com o qual ambas as 

teorias estão comprometidas, e localiza o conhecimento nos processos de intercâmbio 

social (GERGEN, 1985). Dessa forma, a sua investigação difere do enfoque tradicional 

por transferir o foco da explicação dos processos de conhecimentos internos à mente 

para a exterioridade da interação humana. 

A linguagem passa a ser entendida enquanto constituinte de práticas sociais que 

podem ser utilizadas no processo de investigação sobre a produção de conhecimento em 

psicologia, colocando em segundo plano o estudo da mente individual. A linguagem é 

entendida como uma atividade compartilhada. Assim, sua análise deve enfatizar o 

relacionamento entre as pessoas, e não o indivíduo, como produtor da linguagem e do 

entendimento. Dessa forma, é por meio dos momentos interativos, criados a partir das 

relações entre as pessoas, que se poderá compreender como são construídas as suas 

crenças, seus significados e valores sobre o mundo e sobre si mesmas. 

A noção de práticas discursivas refere-se aos processos de ressignificação, de 

ruptura, de produção de sentidos, o que corresponde aos momentos ativos do uso da 

linguagem, nos quais convivem tanto a ordem como a diversidade. 

Para compreender a produção de sentidos no cotidiano, faz-se 

necessário focalizar as práticas discursivas que se processam nas 

interações cotidianas ou, mais precisamente, na dialogia. Em outras 

palavras, as práticas discursivas referem-se às diferentes maneiras a 

partir das quais estamos, por meio do discurso, ativamente produzindo 

realidades psicológicas e sociais (DAVIES; HARRÉ, 1990, p.03)  

 

Desse modo, o conceito de práticas discursivas está relacionado com o uso da 

linguagem em ação. Pode-se dizer que as práticas discursivas se referem às formas 

pelas quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em suas relações sociais 

cotidianas, ou seja, são as formas como as pessoas se constroem na linguagem.  

Nessa perspectiva, a linguagem é considerada uma prática social e as pessoas se 

produzem na linguagem. Portanto, ao se focalizarem as práticas discursivas nas quais 
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são performadas masculinidades no Juizado de Violência contra a Mulher, buscamos 

compreender como são posicionados e como se posicionam os diferentes atores 

envolvidos nesse cenário. 

Vale ressaltar que, em nossa perspectiva, as pessoas se constituem na 

linguagem, focalizamos assim na dialogia em detrimento da individualidade ou da 

condição de sujeito. O conceito de “pessoa”, como defendem Spink e Medrado (2004), 

está no jogo das relações sociais, constantemente inserida em processos de negociação, 

desenvolvendo trocas simbólicas em um espaço de intersubjetividade, ou mais 

precisamente, interpessoalidade. Assim, a produção de sentidos pode ser entendida 

como concomitante à produção de pessoas, em constantes jogos de posicionamentos.  

 

2.2.1. Jogos de Posicionamentos  

A noção de posicionamentos baseia-se na discussão trazida por Davies e Harré 

(1990) para o cenário de uma nova psicossóciolinguística, cujos estudiosos tinham a 

preocupação de entender mais a influência da linguagem na subjetividade das pessoas. 

Dessa forma, a noção de posicionamentos possibilita uma compreensão da dinâmica e 

da fluidez da linguagem, até então cristalizada, estática e ritualística, de acordo com o 

conceito de papéis.  

Os seres humanos são caracterizados tanto pela identidade pessoal 

continuada como pela descontinuidade da diversidade pessoal. Trata-se 

de uma mesma pessoa posicionada de formas variadas numa 

conversação. Embora variadamente posicionada, nós podemos querer 

dizer que esta mesma pessoa experiencia e demonstra aquele aspecto 
do self que está envolvido na continuidade de uma multiplicidade de 

“selves” (p.04).  

 

O posicionamento é um processo interativo e pode acontecer de o que uma 

pessoa diz posicionar a outra ou de nos posicionarmos. Contudo, não se trata de algo 

necessariamente intencional (melhor seria dizer consciente). Essa defesa adota que a 

vida das pessoas é uma produção continua do self.   

Os posicionamentos implicam a passagem pelas várias narrativas articuladas às 

práticas discursivas, que por sua vez possuem vários sentidos por atravessarem várias 

linhas históricas. Assim, é pertinente a ideia de Davies e Harré (1990) de que 

Quem somos é sempre uma pergunta aberta com uma resposta mutável 

dependente das posições disponíveis nas praticas discursivas nossas e 
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dos outros e, dentro dessas praticas, das histórias através das quais 

fazemos sentido de nossas vidas e da dos outros. As histórias – ou se 

preferirem, as representações sociais – estão localizadas em um 

número de discursos distintos e, portanto variam dramaticamente em 

termos da linguagem utilizada, dos conceitos, das questões e dos 

julgamentos morais aí relevados e das posições disponíveis ai dentro 

(p.46). 

 

A partir da relevância dada à interação, é possível um mundo fluído de múltiplos 

posicionamentos embasados em múltiplas narrativas. Faz-se necessária a aceitação das 

múltiplas narrativas presentes nas práticas discursivas, visto que uma mesma 

conversação pode destacar múltiplas teorias sobre os objetos focados. Analisar tais 

narrativas, na tentativa de compreendê-las, parece solicitar a aceitação da 

argumentação que abrange os múltiplos posicionamentos do eu que organizam os 

argumentos. 

Butler (2008) contribui para a compreensão dos jogos de posicionamentos com 

sua noção de “matriz de inteligibilidade” a partir da qual gênero é a matriz que permite o 

sujeito identificar a si e ao outro, pois lhe permite uma certa inteligibilidade de seu lugar 

e atuação no mundo; logo identidades são efeitos de práticas discursivas, da linguagem 

em uso. Além de que, a análise das relações de gênero requer que consideremos a 

noção de pessoa inserida no universo simbólico de suas relações (SARTI, 2004).  

 

2.2.2. Performances 

O termo performance faz referencia tanto ao conceito de performático de Butler 

(1997) como à arte de atuar. Em inglês performance significa atuação, desempenho, 

rendimento. Seria possível entender que performances são atividades desenvolvidas por 

pessoas e/ou grupos na presença de outros. Interessa a noção de performance como 

não original, sendo sempre a cópia da cópia (KLINGER, 2007). 

Em seu texto sobre os atos de fala performativos, Butler (1997) trata da teoria 

geral da performatividade linguística. Entende-se que essa discussão ajuda a identificar 

como são performadas masculinidades no cenário do juizado. A linguagem executa uma 

ação e essa teoria sustenta que o conteúdo de determinados discursos (no caso as 

narrativas produzidas no juizado) só pode ser entendido a partir da ação que a 

linguagem executa. 
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A performatividade estaria presente nos usos que uma figura de poder exerce em 

determinados atos de fala. Ao se considerar a fala como uma conduta, a enunciação é 

vista como altamente eficaz, não como uma forma de representação do poder, mas 

como o próprio poder. A autora fala sobre a linguagem do ódio (do discurso racista) e sua 

legitimação pelo Estado. É possível estender suas considerações para as narrativas 

produzidas no cenário da pesquisa e que só existem mediante a ratificação do Estado, 

mais precisamente a partir de uma Lei que diz o que vem a ser violência contra a mulher 

e a julga enquanto crime. 

O poder atribuído à Lei é de uma absoluta agência, performatividade e 

transitividade com os que a solicitam e com os que julga. Não existe a violência 

(enquanto crime) no sentido pleno do termo, até que um tribunal a julgue enquanto tal. O 

que existe em uma audiência é uma denúncia que será julgada, e ai, sim, é possível 

determinar (sentenciar) se houve um crime de violência conjugal ou não. Então, é o 

Estado (com seu poder) que determina e qualifica o que levou aquele casal ao juizado 

(BUTLER, 1997).  
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3 NOSSA PESQUISA 
 

Neste capítulo, serão apresentados os objetivos da pesquisa e as escolhas 

metodológicas a partir das quais foram produzidas as informações e análises. 

Na discussão sobre a construção de problemas sociais, Rosemberg e Andrade 

(2007) defendem que a hierarquização de uma questão como problema social acontece 

não apenas por sua extensão e gravidade. A construção de problemas sociais não se 

restringe à sua delimitação e reconhecimento: “[...] definir „o problema‟ de um modo ou 

de outro tem conseqüências sobre a maneira pela qual se pretende remediá-lo e 

solucioná-lo” (p.260). 

Nesse sentido, nosso foco é no estudo da violência conjugal como um problema 

social que se constrói a partir de jogos e relações que ultrapassam a dicotomia vítima-

algoz e inscreve performances de gênero. Mais especificamente, nossa proposta foi 

identificar como são performadas masculinidades no cenário do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher de Recife/PE. Para tal proposta a Lei Maria da 

Penha foi considerada como um dispositivo de governamentalidade.  

Para responder a essa pergunta, existem alguns pressupostos que nos orientam. 

A Lei Maria da Penha visa prevenir, enfrentar e punir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Nesse sentido, supõe-se que produzir a institucionalização de novas 

práticas jurídicas no campo da violência contra a mulher seria também a ressignificação 

das práticas masculinas e da própria noção de masculinidade. Esse passou a ser então o 

objeto desta pesquisa, que buscou entender as permanências e as mudanças nas 

práticas discursivas que se desenvolvem nas audiências do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. 
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3.1. Passos de idas e vindas, desvios e atalhos 

O processo árduo de escrita do texto metodológico da pesquisa assemelha-se à 

discussão apresentada no livro “Obras e vidas: o antropólogo como autor”, no qual 

Geertz (2005) provoca o leitor ao dizer que o motivo de os textos da antropologia serem 

convincentes não é devido à força de seus argumentos teóricos, mas dos factuais. A 

habilidade dos antropólogos de se fazerem levar a sério tem menos a ver com os 

aspectos ligados à aparência factual ou conceitual e maior relação com o convencimento 

provocado por terem entrado em outras formas de vida, pelo fato de terem estado lá.  

O autor discute dois aspectos fundamentais, e por vezes esquecidos, dos textos 

da antropologia, que são: a questão da autoria do texto (que ele chama de assinatura) e 

a questão do discurso utilizado para convencer os leitores dos fatos ali narrados. Isso 

implica considerar os aspectos retóricos (vocabulário, argumentação) utilizados na 

construção de seus argumentos. 

Para essa arena, Geertz (2005) convoca a discussão feita por Barthes (1979) 

sobre a questão da autoria de um texto. Para este último, o suposto autor cumpre sua 

função de escrever e desse modo não seria o autor do produto final. Também é trazido o 

argumento de que, para Foucault os autores seriam os fundadores da discursividade e 

os escritores seriam aqueles que produziriam textos particulares.  

Discute a questão do estar lá e defende que esse estar lá durante a escrita do 

texto é tão difícil quanto estar lá em pessoa, visto que esse exercício envolve inúmeras 

dificuldades no campo da pesquisa e da habilidade retórica de convencer o leitor de que 

se esteve lá.  “[...] e a representação igualmente distintiva – inversora, na verdade – da 

relação entre o texto referente e o mundo referido que decorre dela” (GEERTZ, 2005, p. 

66).  

Assim, compartilhar os caminhos e escolhas metodológicas tomados na presente 

pesquisa é uma tarefa difícil e desafiadora, que não seria viável se não fosse ela 

considerada uma nova experiência. Ao contar uma história, cria-se outra. Voltar a tudo o 

que foi vivido e experienciado seria impossível. 

Compartilhamos então uma parte do processo percorrido na pesquisa até se 

chegar ao presente texto. Nessa narrativa, há uma semelhança com o percurso de R. 

Cordeiro (2004), que afirma:  

 

Parte da pesquisa foi sendo construída durante o processo. Não tracei 

um esquema linear de investigação e fui seguindo rigorosamente. Mudei 
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de rota, busquei outros atalhos e fiz novos mapas para chegar tateante a 

alguns lugares, ora com tranqüilidade e alegria e ora perdida e 

angustiada, sem saber direito onde eu iria parar (p.52).  
 

 

Houve angústias e incertezas quanto às escolhas necessárias ao processo. 

Inicialmente, achamos que seria rico o contato, via conversas, com homens denunciados 

por violência contra a mulher. Esse contato foi possível pelo fato de participarmos de 

uma pesquisa20 maior, desenvolvida pelo GEMA/UFPE (Núcleo de Pesquisas em Gênero 

e Masculinidades). No início do ano de 2008, o GEMA foi convidado pelo Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Recife a desenvolver um serviço21 

dirigido aos homens autores de violência, em conformidade com a Lei Maria da Penha, 

ampliando assim as possibilidades de construção das informações para esta pesquisa.  

 

 

3.2. O Cenário da pesquisa 

 

 

Para descrever o cenário da pesquisa, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher/PE (JVDFCM), usei a forma de descrição do cenário (palco) feita por 

Lima (2008):  

As primeiras observações concentraram-se nesse “palco”, pois o salão 

de entrada da Delegacia da Mulher é um espaço de recepção de grande 

circulação, onde fica a maioria das pessoas à espera de ser atendida. 

Algumas características desse espaço chamam a atenção. As paredes e 

azulejos são de cor bege e as portas e detalhes na parede, azuis. As 

cores dão uma idéia de delicadeza. Outro elemento que compõe esse 

aspecto de “sutileza” é um quadro retratando uma rosa vermelha. 

Percebe-se aí a referência que uma delegacia especializada no 

atendimento a mulheres faz a aspectos tradicionalmente associados ao 

feminino: flores, cores claras, sutileza, tranqüilidade etc. Parece que há 

uma tendência a tornar a Delegacia da Mulher um espaço mais 

agradável para as mulheres que procuram os seus serviços. É esse, pelo 

menos, o objetivo de uma campanha iniciada em Londrina (Paraná) 

intitulada “Espaço Acolhe-dor”, que visa revitalizar o prédio da Delegacia 

da Mulher da cidade (p.67).  
 

 

 

                                                
20 Pesquisa intitulada “Violência contra as mulheres e saúde mental: Análise de programas de atendimento 

a homens autores de violência”.  

21 O referido serviço não foi realizado devido a uma mudança de foco da proposta da pesquisa. Achamos 

mais prudente e coerente nesse momento histórico respeitar os limites que temos, enquanto 

pesquisadores, e os próprios limites do cenário do Estado de Pernambuco e do Brasil, como um todo, no 

tocante a essas propostas.  
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O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (JVDFM) de Recife, 

criado após a instauração da Lei Maria da Penha, iniciou suas atividades em setembro 

de 2007. Fica localizado no centro da cidade, no bairro dos Coelhos. A rua é estreita e 

pouco movimentada.22 Ao olhar de frente para ele nos deparamos com uma placa onde 

está escrito: “Centro Integrado de Cidadania”. Após perguntar ao funcionário que fica na 

entrada o motivo do nome, foi esclarecido que no mesmo prédio funcionam, além do 

Juizado de Violência contra a Mulher, a Delegacia e Juizado do Idoso.  

O juizado julga os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sua 

equipe de profissionais é composta pela Juíza, um promotor de justiça, um defensor 

público, 1 estagiário, 6 profissionais do setor administrativo, 2 assistentes sociais e 2 

psicólogas, que compõem o setor psicossocial. 

O prédio dispõe de instalações novas. Na parte inferior, funcionam o setor 

administrativo, as salas de audiência e os banheiros. Na parte superior, a sala da 

defensoria pública, as salas do setor psicossocial e a copa (ainda sem uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 As profissionais (psicóloga e assistente social) relatam que se trata de um local perigoso e que se 

mudarão em breve.  

Figura 1 Fachada do Juizado de Violência doméstica e Familiar, de frente para a Rua da Glória, 

Recife/PE. 
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O setor psicossocial dispõe de duas salas, uma maior e outra bem pequena. As 

profissionais relataram que a sala maior deveria ser a sala de grupo, e a menor a sala de 

atendimentos. No entanto, na prática, as salas foram invertidas, pois a sala menor tem 

algumas infiltrações e fica com um forte cheiro de mofo. Assim, a sala maior é utilizada 

para os atendimentos (mais constantes) e a sala menor é utilizada para os grupos. 

Esse setor tinha uma proposta inicial de emitir pareceres psicossociais para a 

juíza, sempre que essa julgasse necessário, tendo em vista o encaminhamento dos 

casos a serem julgados. Segundo as profissionais,23 o setor psicossocial não atende a 

todos os homens julgados. Atendem apenas àqueles dos quais a juíza solicita o parecer. 

A partir do contato com esses homens denunciados por violência contra a mulher, e que 

agora passam por um processo jurídico, as profissionais sentiram a necessidade de ter 

um “contato maior” com esses homens e fornecer-lhes um atendimento psicossocial 

mais adequado. Dessa forma, o desenho do atendimento aos homens foi sendo 

rearranjado, tendo em vista a necessidade de um contato com as outras pessoas 

envolvidas no processo (mulheres que denunciaram, filhos, familiares e outras pessoas 

que possam contribuir para o processo). 

                                                
23 O termo “profissionais” faz referência à assistente social e à psicóloga que forneceram as informações 

sobre a instituição e seu funcionamento.  

Figura 2 Salas do setor psicossocial do Juizado de violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 

Recife/PE.  
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O referido setor vem realizando atendimento (individual e em grupo) às mulheres 

que denunciaram e aos homens denunciados. De acordo com as profissionais, em 

alguns casos é possível fazer uma escuta do casal; em outros, isso não é possível devido 

ao intenso “desgaste emocional” a que ambos estão submetidos. 

Também são realizados grupos com homens, grupo com mulheres e grupos 

mistos (existe o cuidado de não misturar no mesmo grupo a mulher que denunciou e o 

homem por ela denunciado). Os atendimentos individuais visam a um maior 

esclarecimento da Lei Maria da Penha; um entendimento do caso específico; traçar um 

perfil psicossocial das pessoas envolvidas no caso, etc.  

 

 

3.2.1. Conversas com homens denunciados 

 

Os profissionais do setor psicossocial informaram e esclareceram como ocorrem 

alguns processos, desde a denúncia do suposto agressor até a conclusão do processo 

judicial, quando instaurado. Esses homens foram denunciados na Delegacia da Mulher 

do Recife, na qual foi instaurado um inquérito policial. A partir desse momento, é gerado 

um processo que segue para a vara de violência doméstica, na qual o homem é intimado 

a apresentar uma defesa prévia. No prazo de dez dias ele precisa apresentar sua defesa. 

Tendo um advogado constituído, faz isso por intermédio do seu advogado; não tendo 

advogado, é encaminhado à defensoria pública que funciona no próprio juizado e elabora 

essas defesas. A partir da apresentação da defesa tem início a ação penal. Ouvem-se as 

testemunhas de acusação, a vítima (mulher que fez a denúncia) e, se possível, as 

testemunhas de defesa. Depois disso, ele vai ser interrogado. No final do interrogatório, 

as partes apresentam as alegações finais. É então colocada uma sentença absolutória 

ou condenatória. No caso de absolvição, ele não sofre nenhuma sanção, o processo é 

finalizado e não cabe recurso ao ministério público.  O fluxo dos caminhos possíveis ao 

homem denunciado por violência conjugal foi descrito na figura a seguir.  
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Cabe destacar que nem todos os homens atendidos no juizado são encaminhados 

para o setor psicossocial. Apenas os casos que a juíza ou o promotor encaminha devido 

à necessidade de maiores esclarecimentos, além de casos em que as mulheres ou os 

próprios homens o solicitam. Após o julgamento, aqueles que foram condenados têm 

suas penas executadas e acompanhadas por esse setor. 

Entre as principais atividades estão a elaboração dos pareceres 

psicossociológicos e a execução das penas (encaminhamentos e acompanhamentos 

para as instituições). Tais encaminhamentos são feitos para a prestação de serviços 

comunitários, tratamentos para o uso abusivo do álcool e outras drogas; transtornos 

mentais, além da realização de grupos (com homens, mulheres e mistos).  

Durante as conversas com as profissionais do setor psicossocial do Juizado, 

discutimos como se daria a aproximação com os homens. Inicialmente, pensamos que 

seria interessante realizar rodas de conversa com esses homens, denunciados por 

violência doméstica e familiar contra a mulher, e que estavam sendo acompanhados 

pelo setor psicossocial.  

As profissionais convidaram alguns homens a participarem das rodas de 

conversa. Elas possibilitaram uma maior aproximação com o campo-tema da pesquisa. A 

partir desses encontros foi despertado o desejo de conhecer o cenário das audiências 

Figura 2 Fluxo do Homem denunciado 
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que julgam esses homens. Nesse primeiro momento de aproximação, havia muitas 

duvidas de como seria feita esta pesquisa, pois chamou a atenção a forma como aqueles 

homens se nomeavam. Talvez uma maior inserção no cotidiano do juizado poderia 

ajudar no desenvolvimento da pesquisa.   

 

3.2.2. Estive lá: o cenário das audiências 

 

Geertz (2005) convida o pesquisador a vivenciar as experiências de quem ele 

pesquisa, de entrar no mundo deles, se é que existe esse mundo. Contudo, sua maior 

preocupação não parece estar na dita realidade social, mas no problema do discurso, no 

caso, do discurso antropológico. Não é preciso discutir as questões sobre o fazer 

antropológico e seus modos de produção de conhecimento. Entretanto, tais discussões 

permeiam meu campo de estudos por partilhar da discussão sobre o dilema literário da 

descrição participante que se lança como o maior desafio, sendo sua tarefa a de 

comprometimento com uma abordagem confessional da construção do texto. Tal 

proposição parece sugerir a impossibilidade de o autor/pesquisador não se posicionar ao 

longo da escrita do texto, da descrição/narração dos fatos observados no campo, da 

impossível neutralidade, inclusive na forma de enxergar o mundo. O mesmo campo de 

estudos seria visto de outra forma a partir de outros olhos, mesmo que fosse no mesmo 

dia, local, horário, e com as mesmas pessoas sendo observadas.  

Lança a provocação ao leitor de que os textos, de modo geral, “[...] menos existem 

para o mundo do que o mundo existe para eles” (GEERTZ, 2005, p. 69). Entendemos que 

dessa forma o autor promove uma reflexão em torno do que escrevemos e para quem. O 

mundo relatado nos escritos, pelos autores e pesquisadores, só existe a partir dessa 

escrita.  

Nesse momento, teve início um processo mais solitário. Não tinha mais os 

pesquisadores do GEMA/UFPE comigo24 e percebi como, muitas vezes, o processo de 

pesquisar, escrever, elaborar argumentos, posicionar-me é difícil. Embora esteja em 

diálogo constante com a literatura, em muitos momentos o processo é também muito 

solitário.  

                                                

24O leitor já foi advertido anteriormente de que o texto será escrito através de uma narrativa em 1ª pessoa 

do singular. Estou analisando uma narrativa e ao mesmo tempo produzindo uma narrativa. A partir desse 

momento do texto utilizarei a 1ª pessoa do singular. Eu, Jullyane, pesquisadora do GEMA, aluna de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia/UFPE estive no juizado por várias vezes e vou 

relatar essa experiência. 
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Iniciei outro momento da pesquisa. Após um período sem ir ao juizado fui até lá 

novamente, mas agora tudo parecia diferente. Na última vez que tinha ido, foi para a 

realização do último grupo com os homens, em junho de 2008, há cerca de nove meses 

antes. Agora estava sozinha. Percebi um novo estranhamento na rotina da instituição. A 

disposição das cadeiras na sala de espera, o ar-condicionado central que não estava 

funcionando, os profissionais responsáveis pela limpeza, etc. Sei que estava com uma 

nova forma de olhar para o lugar. Antes, quando chegava, já ia direto para o setor 

psicossocial, que fica localizado no andar superior, e quase não percebia a parte térrea 

do prédio. 

Ao entrar no prédio, percebi que havia um policial fardado e armado que ali 

permanece durante o expediente da tarde. Conversando com ele, soube que alterna os 

dias de trabalho com outro policial. Contou-me que o juizado é tranquilo e que 

dificilmente acontecem discussões entre as pessoas que aguardam a audiência. Minha 

ida ao juizado foi para tentar conseguir uma autorização a fim de assistir às audiências. 

Fui informada de que não seria possível assistir às audiências, pois aconteceriam 

apenas audiências de conciliação, que correm em segredo de justiça. 

Percebi que há um funcionário que vai à sala de espera e chama as “partes” que 

serão ouvidas na audiência. Depois, fiquei sabendo que esse momento é chamado de 

pregão. Esse funcionário perguntava às mulheres se queriam dar continuidade ao 

processo. Perguntou a duas mulheres naquele dia e uma delas desistiu de dar 

seguimento ao processo. Já outra disse que não haveria conciliação nenhuma. Não 

entendi bem aquele procedimento. Achava que, uma vez feita a denúncia e 

encaminhada para a justiça, a mulher não poderia mais desistir do processo. Naquele 

dia fui embora sem saber o desfecho daquelas histórias.  

A partir da Lei Maria da Penha, a denúncia feita pela mulher passou a ser uma 

ação pública incondicionada. A mulher pode desistir se o crime for de ameaça, na 

presença do juiz, e quando há lesão corporal a mulher não pode desistir. Contudo, na 

prática, os juízes estão aceitando as desistências e arquivando processos (CRUZ, 

2009).25 

Na outra vez em que fui ao juizado, entrei direto. Não havia policial na entrada. 

Fui à sala da secretaria e novamente falei com a chefe do setor. Ela me informou de que 

                                                
25

 CRUZ, R. Entrevista concedida durante o Curso de formação “HOMENS E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: 

Estratégias de prevenção e assistência no processo de implementação plena da Lei Maria da Penha”. 

Promovido pelo Instituto PAPAI e GEMA/UFPE, em Outubro de 2009.  
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naquele dia poderia participar das audiências. Pediu-me então que aguardasse, que iria 

pegar o documento de autorização. Durante a espera, percebi a movimentação da 

secretaria. Estavam todos um pouco agitados devido ao sistema ter saído do ar. Recebi a 

cópia da autorização. Tratava-se da cópia da carta de solicitação que havia entregado 

anteriormente. A juíza havia assinado e datado no canto superior da folha (Apêndice A). 

O auxiliar das audiências informou-me de que poderia entrar para assistir quando 

ele fosse fazer o pregão. Contudo, advertiu-me de não me seria possível participar de 

algumas audiências, que a juíza não autorizaria. Nesse momento apenas agradeci pela 

sua atenção e fiquei a perguntar por que não seria permitido assistir a algumas 

audiências (as de conciliação). O argumento que me foi dado foi de que seriam tratadas 

questões relativas à intimidade do casal, e as partes envolvidas poderiam ficar inibidas 

com a presença de uma pesquisadora. 

Voltei à sala de espera. Observei que as pessoas conversam bastante entre si, 

mas baixinho, como se estivessem contando segredos. Raras eram as pessoas que 

falavam mais alto. Dessa forma, embora fazendo bastante esforço e com a curiosidade 

bem aguçada, não consegui escutar nitidamente as conversas. Comecei então a 

participar das audiências. Ao todo, estive presente em 24 audiências, das quais, foi 

possível a gravação em áudio de 11. 

Nas primeiras observações das audiências estava muito perdida. Não sabia bem 

o que e como observar tudo o que acontecia na sala. À medida que me fui familiarizando 

com o ambiente, orientei-me melhor. Faço uma ressalva para como, aos poucos, fui me 

apropriando dos termos jurídicos utilizados durante as audiências, os jargões jurídicos. 

Peço desculpas ao leitor, mas seria impraticável não utilizá-los ao longo do texto.  

Durante as audiências, pude perceber que a equipe do juizado é bem coesa. 

Trabalha em colaboração mútua. Sempre percebi um ajudando ao outro, esclarecendo 

dúvidas, corrigindo erros, etc. A juíza tem um ótimo relacionamento com todos e não 

demonstra ser totalitária ou arrogante (postura que esperava de uma juíza, devido a 

meus preconceitos). 

As partes (homem denunciado e mulher denunciante) eram acompanhadas por 

advogados particulares, quando aparentavam ter um poder aquisitivo melhor. Em alguns 

outros casos, a mulher chegava acompanhada da advogada do Centro de Referência da 

Mulher. Durante as audiências de que participei, a maioria das partes (homens e 

mulheres) era representada pelo defensor público. Outro aspecto referente às defesas é 
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que quase sempre os advogados aparentavam não ter conhecimento dos detalhes dos 

fatos ocorridos. 

 

 

3.2.3. Juizado: Cenário de observações  

As observações foram feitas com base na pesquisa no cotidiano, de base 

construcionista, proposta por Spink (2007). Pesquisar no cotidiano remete a uma 

postura metodológica particular:  

 

A ênfase dada ao no procura marcar a diferença na postura 

metodológica. Se pesquisarmos o cotidiano, estabeleceremos a clássica 

separação entre pesquisador e seu objeto de pesquisa. Mas, se 

pesquisarmos no cotidiano, seremos partícipes dessas ações que se 

desenrolam em espaços de convivência mais ou menos públicos. 

Fazemos parte do fluxo de ações; somos parte dessa comunidade e 

compartimos de normas e expectativas que nos permitem pressupor 

uma compreensão compartilhada dessas interações (p. 07).  

 

Pesquisar no cotidiano solicita dos pesquisadores o posicionamento como 

membros da comunidade discursiva, ou seja, de se tornarem capazes de interpretar as 

práticas que se desenrolam nos espaços e lugares em que acontece a pesquisa. Essa 

compreensão compartilhada repousa na indexcalidade. Estão aptos a entender “os 

indícios de sentido”, frequentemente incompletos, que adquirem sua plena capacidade 

na comunicação - porque são capazes de considerar a parte (a enunciação e a ação) em 

relação ao todo (o contexto em que se dá a ação/interação).  

O cotidiano está presente na vida das pessoas de modo geral e realiza-se em um 

fluxo de fragmentos corriqueiros e de acontecimentos em microlugares. A partir da noção 

trazida por P. Spink (2008), é possível entender que os lugares existem enquanto 

pequenas sequências de eventos e que não há nada mais além disso. Nesse sentido, o 

pesquisador é mais um nesse emaranhado de sequências. Em nossa própria 

cotidianeidade são produzidos e negociados os sentidos, e o pesquisador no cotidiano 

caracteriza-se pelos encontros casuais e pelas conversas informais e espontâneas. O 

autor traz a discussão sobre a visão clássica do campo em psicologia social, que seria o 

lugar onde as pessoas investigadas podem ser vistas em seu habitat natural, como se 

existisse um lugar específico ao qual o pesquisador precisaria ir para estar no campo, e 
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quando sai de lá o campo se dissipa. Contudo, “estamos no campo porque estamos no 

campo-tema como matriz de questionamento e argumento, de ação e narração” (p.73).  

Assim, a análise das observações no cotidiano do Juizado de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher foi viabilizada a partir de registros em diários de campo e das 

audiências.  

 

3.2.4. As audiências e as narrativas produzidas 

Mencionaremos agora as narrativas criadas a partir das narrativas 

ouvidas/contadas no cenário das audiências.  

Wittgenstein (1996), já alertou para a importância de se considerar o sistema de 

linguagem no qual as pessoas se baseiam para entender os sentidos produzidos por elas 

mesmas. “Portanto, depende inteiramente de nossa gramática o que é (logicamente) dito 

possível e o que não é, - a saber, o que ela autoriza?” (I. F. 520). Nesse sentido, Condé 

(1998) aponta que, o logicamente possível ou impossível é totalmente dependente do 

que nossa linguagem permite. Aprender a significação de uma expressão não estaria 

restrito a denominar objetos, mas sim a operar, a partir das regras gramaticais, as 

expressões que constituem as significações, isto é, aprender a significação de uma 

expressão é aprender a operar com regras gramaticais. E a cada mudança de regras 

ocorre também uma mudança de significação, visto que a mudança de regra acarreta a 

mudança no uso que, por sua vez, constitui a significação. 

As regras gramaticais incorporam as necessidades lógicas surgidas da prática 

efetiva de uma dada comunidade, isto é, de uma forma de vida. A gramática presente 

nas Investigações Filosóficas de Wittgenstein não se restringe a um sistema de regras 

sintáticas e semânticas, mas é um conjunto de atividades coordenadas por regras e 

envolve uma dimensão pragmática. 

Wittgenstein diz que o essencial da experiência privada não é o fato de cada 

pessoa possuir o seu próprio exemplar, mas que ninguém sabe se o outro possui o 

mesmo exemplar que o seu. O significado de cada palavra depende dos usos que se faz 

dela. Esses usos devem ser regrados, devem basear-se em convenções e em formas de 

vida particulares. Segundo Silva (2008), isso ocorre para que as palavras tenham 

inteligibilidade intersubjetiva e, assim, tenham sentido.  

Para apreender o significado de uma palavra é necessário ter fluência em uma 

língua, conhecer sua gramática e aprender seu significado. Não se pode esquecer as 
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várias maneiras com que um nome pode relacionar-se com um objeto e a multiplicidade 

de usos que uma palavra pode ter, além do fato de que os usos determinam os sentidos 

das palavras.  

Tudo o que é importante para que se possa compreender os sentidos deve estar 

na superfície, pois o que está oculto não tem função na determinação dos sentidos 

atribuídos às palavras. Para Silva (2008), Wittgenstein manifesta em sua obra a busca 

pela clareza e a fuga das confusões que emergem de uma compreensão errada a 

respeito do modo como usamos as palavras, e a estratégia para a dissolução desses 

problemas não estaria nas raízes epistemológicas ou psicológicas.   

Essa discussão mencionada aqui quer situar que as narrativas a serem 

trabalhadas só fazem sentido se foram olhadas no cenário do juizado. Não existem por si 

mesmas, foram construídas para aquele cenário.  

 

3.2.5. Sobre Narrativas 

 

Brockmeier e Harré (2003) situam o estudo da narrativa como uma forma de 

refinamento da metodologia interpretativa nas ciências humanas, e para isso 

diferenciam a narrativa de outras formas de discurso, tendo como base os estudos 

sociopsicolinguísticos, filosóficos e literários. A narrativa é entendida a partir de sua 

característica particular, como uma forma de discurso contextualizado, aberto e 

transitório. 

Trata-se de uma abordagem teórica, de um gênero de filosofia da ciência. Seu 

contexto de legitimação insere-se na filosofia positivista, inicialmente criticada por mal-

entendidos com relação à ciência e que, posteriormente, abriu a possibilidade para as 

investigações interpretativas que se concentravam nas formas de vida cultural, 

discursiva e social, contrapondo-se à busca por leis do comportamento humano. A 

origem do interesse pela narrativa ocorreu na década de 1980, na qual a forma de 

história oral e escrita se constitui enquanto referencial linguístico, psicológico, cultural e 

filosófico, com vista a explicar a natureza e as condições da existência humana 

(BROCKMEIER; HARRÉ, 2003). 

Smith e Hamann (2007) situam que os estudos contemporâneos sobre a 

narrativa surgiram com a convergência das contribuições de pensadores oriundos de 

vários campos do conhecimento, o que criou o campo da narratologia. 
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De acordo com as autoras, a abordagem sociolinguística entende a narrativa 

como um texto produzido em interação com um contexto, dirigido a determinados 

interlocutores, e construído em colaboração com eles nos seus aspectos estruturais e 

avaliativos, além de ser profundamente influenciado por fatores culturais. Assim, trata-se 

de um modo de pensamento que se expressa discursivamente, organizando-se em uma 

história que envolve personagens (com suas intenções e ações), circunstâncias e 

conseqüências, em um deslocamento no tempo, criando um enredo. A perspectiva 

temporal diferencia uma história dos discursos descritivo e explanatórios. Além disso, a 

narrativa não tem um compromisso com a veracidade ou com a coerência do raciocínio. 

O modo narrativo organiza as diversas experiências, contando uma história que faça 

sentido. 

A partir da narrativa, pode-se entender os textos e contextos das experiências das 

pessoas. Seu estudo tem sido utilizado para a investigação das formas pelas quais são 

organizadas as memórias, intenções, histórias de vida, o self, em padrões narrativos. 

Para que um discurso se configure como história, são necessários alguns elementos, 

como a existência de personagens e um enredo que se desenvolve ao longo do tempo. 

Desse modo, inúmeros discursos configuram-se como narrativa: “contos populares, 

análises evolutivas, fábulas, mitos, contos de fadas, justificações de ação, memoriais, 

conselhos, desculpas e assim por diante” (BROCKMEIER; HARRÉ, 2003, p.526). 

A narrativa seria então o nome dado ao conjunto de estruturas linguísticas e 

psicológicas transmitidas pela cultura e pela história, delineadas pelo domínio de cada 

indivíduo das técnicas sociocomunicativas e de suas habilidades lingüísticas. Trata-se de 

uma história contada de acordo com certas convenções. Nesse sentido, o repertório de 

formas narrativas de alguém está diretamente relacionado com o cenário cultural mais 

amplo no qual ele está inserido, orientado por ordens discursivas que determinam quem 

conta o quê, onde e para quem. As formas culturais, de modo geral, são contadoras de 

histórias. 

O discurso é entendido então como uma categoria mais geral da produção 

lingüística, e a narrativa como um tipo específico de discurso. Ao longo desta dissertação 

são apresentadas várias narrativas. A história do desejo (e motivações) de realizar esta 

pesquisa, a história da inserção da violência contra a mulher nas pautas das políticas 

públicas, a história da criação e implementação da Lei Maria da Penha, a história da 

inserção da pesquisadora no cenário do Juizado, as histórias (narradas pelos envolvidos 
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e pela pesquisadora) contadas na sala de audiências, a história dos procedimentos da 

pesquisa e dos passos analíticos, e tantas outras estão aqui presentes. 

O conteúdo de uma narração não existe por si mesmo, isolado da estrutura e dos 

contextos de discurso nos quais está inserida a partir de convenções culturais. Uma das 

dificuldades para o seu estudo está relacionada com a questão da autoria. As histórias 

não acontecem simplesmente, elas são contadas. Contudo, nem sempre é possível 

delimitar quem as conta e a partir de quais informações. Desse modo, não podem ser 

consideradas uma invenção pessoal, individual, tampouco representam a descrição 

objetiva do que aconteceu. Nenhuma das histórias aqui contadas deve perder de vista 

essa ressalva, pois são “articulações de narrativas particulares, a partir de pontos de 

vista particulares e localizadas em vozes particulares” (BROCKMEIER; HARRÉ, 2003, 

p.526). Não existe apenas uma realidade humana à qual todas as narrativas se 

reportem. São construídos significados para os eventos experienciados e narrados, e o 

processo de construção de significados, bem como sua forma, ordem e coerência, 

ocorrem no processo da própria narrativa. Apresentar algo como uma narrativa não 

configura a externalização de alguma realidade interna ou uma forma de delimitação 

linguística para tal realidade, mas, pelo contrário, configura formas inerentes ao modo 

das pessoas alcançarem conhecimentos que organizam suas experiências do mundo e 

de si mesmas. Em poucas palavras, a narrativa não é um modo de representação da 

realidade, mas um modo de constituí-la e de configurá-la. 

Estou certa de que a narrativa que apresento baseia-se em minha experiência 

pessoal, portanto negociada com vários interlocutores. Meu olhar foi constitutivamente 

reflexivo, pois ao olhar o mundo, lanço sobre ele meu modo de enxergar os fenômenos, 

mas, como diz P. Spink (2008), sendo uma produção científica, foi construída a partir de 

um mínimo de disciplinariedade: 

  

Que inclui a vontade de discutir entre nós a validade daquilo que fazemos 

– como também fazem entre si os especialistas em transplantes de 

coração, os cozinheiros, os jardineiros, os pedreiros e os presidentes. 

Somos somente uma parte de uma ecologia de saberes, cada uma das 

quais partindo de um ponto distinto e pensando que tem algo a contribuir 

(p. 76).  

 

Compartilho do pressuposto de que a investigação social deve ser entendida não 

apenas como uma exploração da realidade social, mas também como um jogo relacional 

no qual estão implicados o pesquisador (e a comunidade cientifica da qual participa), 

tanto quanto os atores sociais que participam da pesquisa (RANCI, 2005).  
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4 EXERCÍCIOS DE ANÁLISE 
 

 

O presente capítulo traz alguns exercícios, de pretensão analítica, feitos a partir 

do material discursivo produzido tendo como base as observações no cotidiano de uma 

instituição jurídica, um Juizado, cuja finalidade é dar seguimento a queixas de mulheres 

que denunciam violência doméstica e familiar.  

Para tanto, foram feitas: leituras de textos produzidos sobre o assunto, visitas ao 

juizado, observações nas audiências, conversas com profissionais e usuários do juizado. 

Nesses exercícios, são discutidos alguns (dos tantos) questionamentos levantados nessa 

inserção no campo-tema da violência conjugal.  

Portanto, não se trata aqui de mera interpretação. A interpretação em si não 

basta. Como disse Iñiguez (2009),26 a mera interpretação não é uma análise. Somos 

seres interpretativos, sempre, e é dessa forma que significamos o mundo. Contudo, ao 

fazer uma análise do material discursivo somos impelidos a operar sobre ele.  

Ao mesmo tempo, consideramos imprescindível compartilhar os passos da 

pesquisa e para isso observou-se o rigor metodológico, entendido não como a replicação 

de técnicas e métodos, mas como a explicitação detalhada dos passos tomados (SPINK; 

MENEGON, 2004).  

O processo de análise do material discursivo produzido nas observações no 

cotidiano do juizado e durante as audiências observadas foi desenhado a partir de 

princípios que norteiam uma pesquisa qualitativa que considera o discurso como uma 

prática social. Para entender como os passos foram tomados na pesquisa faz-se 

importante explicitar quais foram esses princípios.  

Spink e Menegon (2004) alertam para a importância da clareza quanto aos 

fundamentos epistemológicos que embasam a metodologia escolhida, frente ao rol de 

possibilidades de metodologias denominadas qualitativas.  

                                                
26 Fala concedida durante aula do Núcleo de Práticas Discursivas e Produção de Sentidos da PUC/SP em 

Setembro de 2009.  
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Além do rigor de explicitação dos passos, a noção de indexicalidade aborda que a 

generalização não deve ser o foco de uma análise qualitativa, na medida em que o 

discurso em ação (práticas discursivas) se vincula a contextos de produção específicos. 

Trata-se de uma forma peculiar que se torna compreensível a partir do contexto na qual 

foi produzida. Já a inconclusividade alerta para a complexidade dos fenômenos sociais 

estudados e à impossibilidade de determinar e controlar todas as variáveis 

intervenientes. A reflexividade trata da espiral da interpretação, dos efeitos do 

pesquisador nas análises (SPINK, 2004).  

Este capítulo está divido em alguns itens que ajudaram nos exercícios de análise. 

Inicialmente compartilhamos a inserção no Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra Mulher de Recife/PE. Para isso foi feita uma comparação da sala de audiências 

com a noção de Rizoma e trouxemos algumas anotações do diário de campo. Em 

seguida, apresentamos as narrativas das audiências selecionadas para análise e as 

categorias de análise, construídas para organizar o material discursivo produzido na 

pesquisa, quais foram: 1)A judicialização das relações conjugais, 2)Agenciamentos e 

materialidades e 3)Performando masculinidades.  

 

4.1. Procedimentos de análise  

 

Para o desenvolvimento desta análise, inicialmente, foi produzida uma narrativa 

que usou a descrição do diário de campo no qual constam algumas das anotações feitas 

durante as idas ao Juizado. Posteriormente, após negociações com a Juíza e outros 

profissionais, foi permitido assistir às audiências, e, caso houvesse a permissão dos 

envolvidos (termo utilizado para se referir às pessoas referidas nos autos do processo), 

era permitida ou não a gravação (em áudio) das sessões. 

Estive presente a 24 audiências, tanto de conciliação (que tratam de questões 

como a partilha de bens, pensão, guarda e visitação dos filhos), como de instrução e 

julgamento (que tratam de questões como a aplicação de medidas protetivas 

previamente instauradas e do crime denunciado). Foi autorizada a gravação em áudio de 

11 dessas audiências. Assistir a essas audiências possibilitou a aproximação e a 

compreensão do modo como funcionam.  

Um primeiro exercício para a organização do material foi feito a partir de um 

quadro (Apêndice B) no qual constam todas as audiências, de acordo o modelo de 

quadro abaixo.  
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Data Audiência/Tipo27 Duração  Atores 

Presentes 

Descrição Material 

Analítico28 

      

Quadro 1 Modelo do quadro de organização das análises. 

 

As audiências gravadas em áudio foram cuidadosamente transcritas e, a partir 

desses textos, foi construído um quadro para cada uma delas. Esses quadros priorizaram 

a visualização das tensões discutidas/tratadas ao longo das audiências. Os quadros 

foram construídos conforme o modelo abaixo. 

 

 

Com base nessa organização dos registros em quadros, foi possível identificar 

aquelas que apresentavam material discursivo mais elaborado, com diálogos, 

negociações e tensões em cena. Esse processo resultou na seleção de quatro 

audiências, que foram submetidas a uma análise mais cuidadosa.   

 As audiências selecionadas foram de instrução e julgamento, ou seja, tratavam da 

denúncia da violência que resultou em inquérito policial e que, por isso, foram 

convocadas audiências.  

Assim, o material analítico utilizado na pesquisa foi composto das observações no 

cotidiano do juizado e da seleção de quatro das audiências29 vistas e gravadas em áudio.  

 

 

4.2. A inserção no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 

Recife/PE  

 

Nesse momento, convido o leitor a passear comigo pelo juizado. Durante minhas 

visitas, fiz várias anotações e compartilho algumas delas.  

 

 

 

                                                
27 Se de conciliação ou instrução e julgamento. 
28 Se Anotações ou Gravação em Áudio.  
29 A transcrição das audiências está no Apêndice C. Para garantir o anonimato e preservar as pessoas 

envolvidas no processo, optamos por disponibilizar essas informações apenas para os examinadores da 

banca. Caso o leitor tenha interesse, entre em contato com a pesquisadora. 

Audiência  Atores Narrativas Tensões 

    

Quadro 2 Modelo do quadro para identificação de tensões. 
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4.2.1. A Sala de espera 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após alguns instantes sentada na sala de espera, senti muito calor e percebi 

então que os aparelhos de ar-condicionado estavam desligados. Esse é um ambiente 

com pouca ventilação e carece desses equipamentos de refrigeração. Um fato 

interessante é que, mesmo com todo o calor, os advogados, quando chegam, 

prontamente colocam seus paletós e, logo em seguida, reclamam do calor. Parece que 

eles precisam ser reconhecidos como advogados e assim se diferenciar dos demais que 

também aguardam na sala de espera. Destaque-se aqui o poder das materialidades na 

produção das formas de agir no cenário do Juizado.  

Trago agora um breve relato do conteúdo das audiências e das minhas 

impressões sobre elas. Alerto o leitor: em cada uma das audiências discorro sobre suas 

histórias, sem desfecho naquele momento da audiência. Todas as histórias por mim 

narradas trazem o que ouvia dos presentes na sala de audiências, e, como não poderia 

deixar de ser, lancei sobre elas o meu olhar e minha forma de narrá-las, sem a falsa 

ilusão de que poderia trazer as histórias de uma forma neutra.  

Como já disse antes, logo nas primeiras audiências não sabia como me portar, 

para onde olhar, o que observar, o que ouvir, o que anotar. “Descrever, estar atento aos 

estados concretos e encontrar a forma adequada de dar conta de uma determinada 

situação é uma atividade que exige muito do pesquisador” (ARENDT, 2008, p.08). 

 

 

 

 

 

Figura 3 Sala de espera do Juizado. 
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4.2.2. A sala de Audiências: um Rizoma?  

    

 

 

Sala de audiências do Juizado. 

 

 

 

 

 

 

 

A sala de audiências é sempre bem movimentada. Um entra e sai de funcionários 

para resolver assuntos do juizado. Existem, inclusive, outros dois computadores na sala, 

os quais por vezes são utilizados por funcionários enquanto acontecem as audiências. A 

porta de entrada da sala dá acesso ao corredor e fica trancada. Podemos dizer que o 

modo de funcionamento daquela sala era uma espécie de sistema rizomático? 

Deleuze e Guattari (1995) trazem a noção de Rizoma para explicar sua concepção 

de desejo, bem com sua forma de expressão. Achamos pertinente trazer aqui tal noção 

que configura o modelo epistemológico descritivo desses autores. Os sistemas em 

rizoma podem variar infinitamente e estabelecer conexões transversais, sem que seja 

possível centralizá-los ou cercá-los. O termo rizoma foi tomado emprestado da botânica, 

campo do saber que o designa como um sistema de caules subterrâneos de plantas 

duradouras e flexíveis que geram brotos e raízes que provêm de sua parte inferior 

(GUATTARI; ROLNIK, 2005). 

É preciso trazer a multiplicidade do sistema e não acrescentar uma dimensão 

superior. Suas características principais são de conexão e heterogeneidade, além do que 

qualquer ponto do rizoma deve estar conectado a qualquer outro e é assim que deve ser. 

“Um rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas, organizações de poder, [...] 

ocorrências que remetem às lutas sociais” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 16). 

A proposta aqui não é de dar conta de uma noção tão complexa, mas tomamos 

emprestado esse termo para falar da sala de audiências, palco das cenas, local onde 

acontecem as audiências. A figura a seguir ilustra o rizoma da sala de audiências. Foi 

Figura 4 Sala de audiências do Juizado. 
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possível perceber vários fluxos de conversas, olhares, indagações que compoem esse 

cenário e as cenas descritas na análise.  

 

 
Figura 5 Rizoma da sala de audiências 
 

 

 

4.2.3. Voltamos ao Diário de Campo 

 

Antes de chamar as partes na sala de espera (pregão) o auxiliar me informou que 

a próxima audiência seria de conciliação e que nela eu não poderia estar presente. “Mas 

fica aí, se a juíza autorizar...” Contudo, antes de iniciar a audiência, a juíza olhou bem 

para mim e disse que não poderia ficar naquela audiência: “a gente vai tratar de 

questões de família; então eu peço à senhora que só acompanhe os processos de ações 
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penais”. Saí da sala de audiências e voltei à sala de espera. Ficava a me perguntar o que 

seria essa questão de família, esses assuntos de família que me impedem de estar 

presente às audiências. 

Depois de finalizada a audiência de conciliação, o auxiliar me chamou para 

retornar à sala de audiências. Eram as mesmas pessoas envolvidas e, quando entrei na 

sala, pude ouvir que estavam resolvendo problemas de dívidas de contas de água e luz. 

Terminavam de resolver quem pagaria o quê. Foi então que a juíza encerrou, 

formalmente, a audiência de conciliação e iniciou a de instrução e julgamento. Leu as 

acusações. O homem estava sendo acusado de ter feito ameaças de morte contra a ex-

mulher. O processo relatava que no momento do fato apurado o homem estava bêbado e 

portava uma garrafinha de uísque. 

No final da audiência permaneci na sala por poucos instantes, mas foi o suficiente 

para que a juíza olhasse novamente para mim. Nesse momento, percebi que não era tão 

invisível quanto imaginava (pelo menos temporariamente). A juíza olhou para mim, 

fixamente, e (para minha surpresa) sorriu! Sorriu e me disse que, da próxima vez que 

viesse, se as partes envolvidas nos processos concordassem, eu poderia também 

participar das audiências de conciliação.  

Notei que, no início de todas as audiências, a juíza lê a denúncia (narrativa escrita 

pela escrivã na DEAM,30 com base na história contada pela mulher que foi prestar uma 

queixa) para todos os presentes (os envolvidos no processo). Nesse momento, todos 

ficam na sala de audiências. A depender da quantidade de pessoas a ser ouvida, a sala 

às vezes ficava bem apertada. Nem todos poderiam sentar, e eu, como ficava no 

cantinho da sala, muitas vezes ficava espremida e bem constrangida por não poder 

ceder meu lugar a alguém. Contudo, se eu ficasse de pé, acabaria chamando mais a 

atenção.  

Após ser ouvida a denúncia, a juíza pedia para que alguns ficassem na sala e 

outros saíssem e aguardassem até o momento em que dariam seu depoimento. 

Variavam bastante as pessoas que ficavam na sala e assistiam aos demais 

depoimentos. Por vezes, a mulher (denunciante) prestava seu depoimento e ficava na 

sala, ouvindo o depoimento das testemunhas. Outras vezes, era convidada a sair da sala, 

era dispensada. Já as testemunhas ficavam na sala só quando eram do mesmo tipo, por 

exemplo, as testemunhas de defesa às vezes se escutavam, bem como as de acusação, 

entre elas apenas. Quase sempre, as partes estavam acompanhadas de seus advogados 

                                                
30 Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – Recife/PE. 
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(defensor público, advogada do Centro de Referência e, em alguns casos os advogados 

particulares).    

Vale ressaltar que, certo dia, antes de iniciar a audiência fui informada pela juíza 

de que aquela seria uma audiência de conciliação que corre em segredo de justiça, e 

que seria complicado eu dela participar. Então, lembrei-lhe que havia participado das 

audiências de conciliação da última vez em que havia estado lá e que a condição de 

participação seria se as partes envolvidas nos processos me autorizassem. A juíza 

perguntou então às partes, que não se opuseram. 

Em outro dia, para minha surpresa, o funcionário cordial (auxiliar) que me ajudava 

a participar das audiências não estava no juizado. Fui informada de que ele havia 

trabalhado pela manhã. Falei com o assessor da juíza, porque ele seria o responsável por 

fazer o pregão e por digitar as audiências naquele dia. Ele me informou que todas as 

audiências seriam de conciliação: “Todas as audiências das segundas-feiras são de 

conciliação e acontecem em segredo de justiça.” 

Senti que sua fala foi para me desencorajar a participar das audiências visto que, 

a princípio, não seria possível estar presente nessas audiências de conciliação. Informei 

então que já havia conversado com a juíza e que, se os envolvidos permitissem, poderia 

delas participar. Assim, ao fazer o pregão da primeira audiência da tarde, o assessor 

perguntou às partes se permitiam a minha participação nas audiências e se autorizavam 

a gravação do áudio. Desse modo, foi permitida a minha participação, mas não a 

gravação do áudio.  

 

 

 

4.2.4. Posso sentar ao seu lado? 

 

Enquanto aguardava o início da primeira audiência daquele dia, fiquei sentada na 

sala de espera. Um homem aproximou-se de mim e perguntou se poderia sentar-se ao 

meu lado. Disse: “Sim, claro!”. Ele então se sentou e me contou sua história. 

Contou que discutiu com a esposa e por isso sua cunhada chamou a polícia. Ele 

foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Lá ele conversou com a delegada: “Ela 

não pôde fazer nada porque eu já tinha sido preso por porte de arma, mas nem tava 

mais assinando”. Foi então para o Cotel.31 Disse que lá é um inferno e que vários 

homens estão lá por terem agredido as mulheres com facadas e queimaduras. Sobre a 

                                                
31 Centro de Triagem. Lugar onde os presos ficam detidos antes de serem encaminhados ao Presídio. 
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sua história, contou que foram as discussões que teve com sua mulher, e que sempre há 

umas confusões e discussões entre eles. Que ele discute, briga, xinga, bate e que a 

mulher é ciumenta porque ele tem vinte e oito anos e ela trinta e sete. Afirmou que sua 

mulher tem ciúmes dele por causa da diferença de idade e que, se nos visse 

conversando ali, por exemplo, iria logo achar que ele estaria interessado, dando em 

cima, querendo comer, etc. Contou também que fora solto devido ao habeas-corpus 

conseguido pelo Defensor Público. 

Perguntei se essas discussões entre os casais são comuns nos relacionamentos e 

ele disse que sim, mas que agora (depois que foi solto) está diferente. Fez questão de 

enfatizar que está estudando à noite e não pode mais discutir com ela: “Tem que ficar 

tudo direitinho.” Após ouvir atentamente sua história, informei-lhe que estava fazendo 

uma pesquisa e perguntei-lhe se poderia utilizar aquela conversa. Ele prontamente 

aceitou e disse: “É bom poder ajudar para mudar essa situação.” Agradeci e então o 

auxiliar me chamou para a audiência que iria começar.  

Schraiber, Gomes e Couto (2005) destacam que nas sociedades que equiparam 

poder, sucesso e força como características masculinas, os homens buscam, em seu 

processo de socialização, o distanciamento das características relacionadas com o 

feminino, tais como: sensibilidade, cuidado, dependência, fragilidade, etc. Muitas vezes 

os homens carregam consigo uma ideia de masculinidade associada à virilidade. Uma 

das críticas levantadas pelos autores está relacionada com a crítica à 

heterossexualidade compulsiva expressa pela necessidade de ter muitas parceiras e 

práticas sexuais mediante o esforço da objetificação sexual da mulher e da referência ao 

ato sexual como conquista do outro na afirmação da identidade masculina. Além desses, 

também são abordadas a noção de necessidade de conquista, ereção, penetração e 

proezas sexuais tomadas como símbolos de autoafirmação e virilidade. Nessa 

perspectiva, a masculinidade exige dos homens comportamentos de risco, e 

consequentemente, menor preocupação com o cuidado de si e de suas parceiras. 

 

 

4.2.5. Mais sobre o cenário ou “audiências que não aconteceram” 

 

A próxima audiência programada não aconteceu porque o requerido tinha sido 

assassinado, segundo informações do oficial de justiça (anexadas ao processo). A juíza 

solicitou o laudo (perícia tanatoscópica) ao IML. Já fazia meia hora que havia terminado a 
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última audiência e eu continuava na sala. Achei melhor ficar ali dentro para aguardar a 

próxima audiência. Minha curiosidade não me deixou sair naquele momento. 

Aconteceu então um fato bem curioso. Os funcionários da secretaria comentavam 

e sorriam uns com os outros devido a um caso cuja denúncia estava sendo processada. 

Eles liam baixinho o conteúdo do texto do processo, mostravam para que o outro lesse... 

E comentavam: “Esse povo tá ficando muito criativo”, “nossa, o que é isso?”. Enfim, 

foram vários os comentários, em tom de fofoca, e eu sem saber do que se tratava, até 

que o auxiliar matou a minha curiosidade e disse que se tratava de uma denúncia feita 

por uma mulher cujo ex-namorado a chamou de “depósito de esperma”. Contudo, o caso 

estava sendo extinto por se tratar de violência entre namorados, e nesses casos, a Lei 

Maria da Penha não seria aplicada. O juizado não julga casos de violência entre 

namorados32 e ex-namorados (segundo informações que recebi de uma funcionária do 

juizado). Contudo, interpretações da Lei em outros lugares tem enquadrado essa 

também como violência doméstica e familiar.33 

Aproveitei o momento de intervalo e perguntei à juíza se ela poderia perguntar às 

partes da próxima audiência se poderia gravar. Deixei então meu gravador ligado na 

mesa de audiências. 

Nesse tempo de intervalo, o auxiliar entrava e saía da sala de audiências. Voltava 

com a informação de que a mulher iria desistir de dar andamento ao processo. Foi assim 

com dois casos naquele dia. Ele levava um documento para a mulher assinar. Perguntei-

lhe do que se tratava e ele me informou que eram “casos do artigo 1634 da LMP”. 

Naquele momento, achei prudente não perguntar mais nada, apenas observar. 

Houve um instante em que a juíza se ausentou da sala e o auxiliar me perguntou 

se estava terminando o curso. Respondi-lhe dizendo que estava no segundo ano do 

mestrado. Ele sempre foi bastante legal comigo e facilitou muito minhas inserções no 

juizado. Durante algumas poucas conversas, sempre perguntava como estava minha 

pesquisa, se estava conseguindo meu objetivo no juizado e sempre se mostrava 

bastante solícito. 

                                                
32 A Lei não se refere especificamente aos casos de violência entre namorados/ex-namorados. Isso tem 

sido um motivo de questionamentos e luta por parte do Movimento de Mulheres de PE.  
33 Sobre violência entre namorados, recomendamos a leitura da dissertação de Mestrado em Saúde 

Pública de Ricardo Castro (2009), intitulada „VIOLÊNCIA NO NAMORO ENTRE ADOLESCENTES DO RECIFE: 

Em busca de sentidos‟. 
34 Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata essa Lei, só 

será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal 

finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 
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A próxima audiência prevista também não aconteceu, porque o homem 

(requerido, acusado) não foi intimado a comparecer ao juizado.  

A figura a seguir mostra o rizoma do cenário desta pesquisa. É possível perceber 

como os cenários e cenas (descritas a seguir) se conectam inúmeras vezes, sem 

nenhuma pretensão de linearidade. 

 

 

Figura 6 Rizoma do cenário da pesquisa 

 

 

4.3. As audiências escolhidas 

 

As narrativas foram divididas em cenas que correspondem às audiências, de 

acordo com o quadro a seguir. 

                 

AUDIENCIAS CENAS 

Audiência 1 Cena I 

Audiência 2 Cena II 

Audiência 3 Cena III 

Audiência 4 Cena IV 

 

Quadro 3 Audiências e Cenas correspondentes 
 

Antes de cada narrativa apresentamos uma legenda com os nomes e lugares 

(ocupados durante a audiência) dos interlocutores envolvidos na cena. Contudo, não 
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serão trazidos aqueles cujas falas não serão trabalhadas nas narrativas retomadas para 

a discussão. Vale ressaltar que todos os nomes aqui utilizados são fictícios. 

Foi feita uma narrativa inicial, contanto a história que foi trazida à respectiva 

audiência em questão, fazendo a discussão dos assuntos abordados e, em seguida, são 

apresentados trechos das narrativas (transcrições) da audiência que contam sobre o que 

está sendo discutido, ou seja, as narrativas são comentadas e trazidas logo em seguida, 

destacando-se algumas partes que ratificam as discussões. 

Destacamos o fato de que as informações que são ratificadas pela juíza passam a 

constar na Ata da audiência,35 elemento crucial na decisão do processo. As informações 

ali contidas interferem diretamente na solução do caso, seja para absolver, seja para 

culpar o homem pelas denuncias feitas por sua ex-companheira.  

 

 

4.3.1. Cena I – “Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém”  

 

Naquele dia36 foi um corre-corre antes de chegar ao juizado. Quando cheguei (às 

13h37), as partes e testemunhas envolvidas no processo da primeira audiência já 

haviam entrado na sala. Já havia acontecido o pregão. Então, fui para a frente da porta e, 

quando o auxiliar me viu, prontamente me colocou dentro da sala. 

Tratava-se de uma ameaça de morte à ex-companheira. Foram oito anos de 

relacionamento, sem filhos. Estavam presentes o homem, a mulher e as testemunhas. A 

mulher denunciante tinha a pele clara e aparentava ter aproximadamente 25 anos. Já o 

homem denunciado tinha a pele parda e aparentava ter aproximadamente 35 anos. 

Ambos pareciam ser de classe média baixa.37  

A mulher contou sua versão da história: “Eram muitas discussões, às vezes um 

empurrava o outro, um chutava o outro, mas agressão mesmo não”.  Ela conta que, no 

dia do ocorrido, “estava brincando em um bloco de carnaval. Não sei se ele estava 

embriagado. Ele me disse: „se não ficar comigo não fica com mais ninguém‟, e me dizia 

que se não fosse dele não seria de mais ninguém e que, se tivesse uma arma atiraria em 

mim”. Ela continuou contando que o motivo das brigas era o ciúme dele e que após a 

                                                
35 Mais adiante será abordada na discussão sobre materialidades.  
36 Os cenários I e II narram audiências que aconteceram no mesmo dia. 
37 Achamos importante sinalizar algumas características dos participantes da cena, mas sem a pretensão 

de construir um retrato ou representação do que realmente aconteceu. Trata-se efetivamente de uma 

narrativa produzida a partir do lugar de pesquisadora. Neste sentido, não seria uma descrição, mas uma 

inscrição dos interlocutores.   



 

 

87 

queixa que prestou na DEAM, ele, “aí sim foi agressivo”, a procurou para conversar e a 

puxou pelos cabelos.  

 

4.3.2. Cena II – “Ele nunca deu nada para a menina” 

 

O acusado não compareceu. Estavam presentes apenas a mulher e a informante. 

A mulher (denunciante) tinha a pele negra, aparentava aproximadamente 30 anos e de 

classe baixa. Contou que viveram juntos por quatro anos, que ele era agressivo e fazia 

ameaças. A juíza indagou: “por que ele era tão agressivo?” A mulher continuou dizendo 

que se separou dele porque não aguentava mais viver apanhando. Dizia que ele era 

doido e que nunca deu nada para a filha. Queria que ele desse dinheiro para o sustento 

da criança. A menina tem oito anos de idade e tem pânico dele. “Sempre que ele ia ver a 

menina ela ficava em pânico”. Conta também que já o internou no hospital psiquiátrico 

Ulisses Pernambucano, em 2002, e que lá lhe deram o diagnóstico de esquizofrenia. 

Em seu depoimento, a irmã da mulher contou que o homem jogou álcool no 

terraço da casa de seus pais (onde moram a mulher, sua irmã e seus pais). Nesse dia 

gerou-se uma grande confusão na rua e ele foi espancado pelos vizinhos. O motivo da 

briga foi porque o homem queria ver a filha e ela não queria deixar: “ela não deixava ver 

a menina porque ele não pagava nada dela. Ele nunca deu nada para a menina”. Eles se 

separaram porque ele sempre bateu nela, mas ela não tinha coragem de denunciar.  

 

4.3.3. Cena III – “Não quero que ele vá preso, apenas quero viver em paz” 

 

Como de praxe, ao chegar (13h) ao juizado, fui à secretaria para informar a minha 

presença e falei com o auxiliar. Ele me informou que as audiências começariam às 

13h30.  

Ao retornar à sala de espera, observei que o ar-condicionado tinha parado de 

funcionar novamente. O responsável pela manutenção da limpeza do juizado (serviços 

gerais) me informou que o equipamento tinha parado de funcionar desde o dia anterior: 

“ele é preguiçoso”, disse o responsável. Notei também que foram colocadas mais 

cadeiras na sala de espera. O ambiente estava bem quente. O sol estava a pino lá fora. 

Fiquei sentada observando as pessoas que passavam (a maioria em direção ao 

juizado/delegacia do idoso). Ouvia as conversas dos que esperavam para ser chamados 

para as audiências.  
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Na sala há um gelágua que não tem copos para que as pessoas possam se servir 

As pessoas ficam se abanando por causa do grande calor que faz na sala. Depois de 

certo tempo (13h35), a sala já estava cheia. 

O auxiliar pediu à mulher, ao advogado de defesa e às testemunhas para que eu 

gravasse o áudio da audiência. Eles autorizaram. A mulher requerente veio até a mim e 

perguntou: “Se você gravar o depoimento dele você pode passar para mim?” Respondi-

lhe que não seria possível e me afastei dela. Quando as testemunhas do homem 

chegaram, foram cumprimentar a mulher.  

Iniciada a audiência, estavam presentes o homem, a mulher, seus advogados e 

testemunhas. A mulher tinha a pele branca, aparentava ter aproximadamente 25 anos e 

parecia ser de classe média. Já o homem denunciado tinha a pele parda, 

aproximadamente 32 anos e aparentava ser de classe baixa.  

Era um crime de ameaça. O homem era o ex-marido da mulher requerente. Eles 

têm um filho de três anos e meio. Em seu depoimento, a mulher afirmou que o 

relacionamento não dava mais certo porque brigavam muito. Contudo, o homem não se 

conformava com a separação. “Não quero que ele vá preso, apenas quero viver em paz.” 

Relatou que recebia ligações anônimas e mensagens ameaçadoras no site de 

relacionamento, Orkut. Após a queixa que fez na DEAM, começou a fase de calmaria: 

“Depois que dei entrada, ele parou de me ameaçar, mas pediu para voltar.”  

Ela havia dado entrada no processo de separação, mas ele não a concedeu. Foi 

feito então um divórcio litigioso. Salientou que ele é uma pessoa de comportamento 

agressivo e usuário de drogas. A juíza perguntou: “qual a droga que ele usa?” A mulher 

respondeu: “quando namorávamos, ele fazia uso de maconha, e, quando casamos, 

percebi que ele também usava cocaína e crack e esse era um dos motivos das brigas.” 

Também afirmou que, durante a fase de namoro, já havia tentado terminar o 

relacionamento, mas ele não o aceitava. A juíza interrompeu a fala da mulher e disse que 

não estava sendo tratada ali a época do namoro, mas os fatos apurados no processo. E 

indagou: “ele alguma vez pediu para regularizar as visitas ao filho do casal?” O advogado 

de acusação respondeu que não. E a mulher complementou: “Não. Ele só queria visitar o 

filho se fosse do jeito dele, quando ele queria. E eu dizia que assim não, porque eu não 

confio nele.” 

O defensor perguntou se ele trabalhava se tem outros filhos e se tinha 

relacionamento com outra pessoa. A mulher respondeu que, na maioria das vezes, ele 



 

 

89 

era autônomo, que tem uma filha mais velha, de outro relacionamento, e que não sabe 

se ele tem relacionamento com outra pessoa no momento. 

Entraram na sala a avó da mulher e o homem acusado. A juíza perguntou se ela 

se constrangia de prestar depoimento na frente dele. Ela respondeu que sim, e então a 

juíza o convidou a sair da sala novamente. A avó da mulher prestou seu depoimento e 

relatou que, certa vez, o acusado lhe confessara que havia feito coisas erradas (o que 

consta na denúncia), mas que as havia feito porque estava na companhia de pessoas 

erradas e porque misturava álcool e drogas. 

Após o seu depoimento, a mulher sentou ao meu lado e, durante o depoimento de 

sua avó perguntou-me se poderia acrescentar alguma coisa ao seu depoimento. Eu lhe 

pedi para que perguntasse a uma funcionária que estava bem próxima a nós. Os 

contatos com essa mulher me deixavam desconfortável, pois achava que, enquanto 

pesquisadora, não poderia interferir naquele espaço. Tinha a doce ilusão de que não iria 

interferir na dinâmica da audiência. Entretanto, esse foi um dos casos que mais me 

tocou, no sentido de me deixar intrigada. A mulher já havia falado comigo antes de entrar 

na sala de audiências e agora falava novamente, olhava-me atentamente durante seu 

depoimento, um olhar de quem quer aprovação e acolhimento.  

 

 

4.3.4. Cena IV – “Doutora, só uma observação. Posso falar?” 

 

Naquele dia, ao chegar ao juizado, encontrei o auxiliar logo na entrada da sala de 

espera. Ele me informou como seria a tarde: “Hoje são audiências de conciliação”. Então, 

expliquei-lhe que, nas últimas vezes, a juíza havia deixado que eu participasse das 

audiências de conciliação, com a permissão dos participantes.  

Um aspecto que me chamou a atenção naquele dia foi a sensação de 

estranhamento de novo... Passei um tempo sem vir ao juizado porque viajei para 

participar de um Simpósio38 e na semana seguinte foi o período da Páscoa. Houve um 

feriado no meio e terminei não indo ao juizado. Agora, ao voltar, senti aquele desconforto 

da primeira vez que fui assistir às audiências. Fui novamente me inserindo na cena.  

Foi uma audiência para saber do cumprimento da medida protetiva de 

afastamento que tinha sido instaurada. Era o caso de um casal cujo relacionamento 

durou nove anos e gerou três filhos. Contudo, fazia seis meses que eles se tinham 

                                                
38 Simpósio Global “Engajando homens e meninos pela equidade de gênero”, no Rio de Janeiro, Maio, 

2008. 
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separado e (ainda) moravam no mesmo terreno. Estavam presentes a mulher 

denunciante e o homem acusado. Ambos tinham a pele negra, aparentavam ter 

aproximadamente 35 anos e pareciam ser pobres.  

No início da audiência, após ser lido o teor da denúncia, o homem disse “Doutora, 

só uma observação. Posso falar?” E logo a juíza respondeu: “só um momento”. Em 

seguida, perguntou à mulher se ele vem cumprindo a medida protetiva: “O que a gente 

quer aqui não é apagar o que aconteceu e sim fazer com que vocês parem de discutir, de 

brigar.”  

A mulher reivindicava que o homem ajudasse financeiramente nas despesas dos 

filhos e a juíza interrompeu: “a obrigação não é dele porque é homem. A obrigação com 

as crianças é dos pais”. Resolveram então um valor para o homem pagar a fim de ajudar 

nas despesas e propuseram uma forma de ele sair da casa, “para evitar o contato entre 

vocês”. E prontamente o homem perguntou “esse negócio termina aqui, né?”.  

O homem estava bem preocupado para saber como o filho mais novo do casal iria 

fazer nos finais de semana (dias estabelecidos na audiência para a visita do filho mais 

novo ao pai. Os filhos mais velhos teriam direito de escolha dos dias e horários em que 

iriam visitar o pai) para ir até sua casa. Afirmava que o caminho é perigoso e não queria 

que o menino fosse sozinho. Já a mulher (mãe) dizia: “não tem esse perigo todo, não. Dá 

para o menino ir andando sozinho e minha mãe fica olhando ele ir”.  

À primeira vista, saltam aos olhos a diversidade de situações que são 

“enquadradas” (termo jurídico muito apropriado do ponto de vista simbólico) sob a Lei 

Maria da Penha. São narrativas, trajetórias, queixas, expectativas muito distintas para as 

quais, muitas vezes, produzem-se rótulos (guarda unilateral, ameaça de morte, pensão 

alimentícia, uso abusivo de drogas) a partir dos quais dá-se seguimento aos processos 

jurídicos. Este “funil” certamente facilita (ou agiliza) processos, mas também tende a 

padronizar narrativas muito diversas, sob uma mesma denominação: violência 

doméstica e familiar. As narrativas passam, por assim dizer, por um processo de 

judicialização produzindo e performando sujeitos e práticas.  

 

 

4.4. A Judicialização das Relações Conjugais 

 

O termo “judicialização” foi produzido por Rifiotis (2004), a partir de pesquisas 

realizadas em Delegacias de atendimento especializado às Mulheres em situação de 

violência. Ele critica os movimentos sociais em sua luta pela penalização da violência de 
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gênero, destacando, a partir de uma leitura de inspiração foucaultiana, que a 

judicialização da vida cotidiana gera outros processos de violência e que, possivelmente, 

não responde à demanda por transformação, pregada nos discursos daqueles que a 

defendem.  

Trazemos algumas narrativas que permitem identificar a judicialização das 

relações conjugais e as práticas por elas performadas. Os aspectos trazidos foram 

destacados das cenas descritas anteriormente.  

A cena III permite identificar alguns elementos da judicialização da relação 

conjugal. Leila procurou a justiça, em diferentes situações, para mediar e resolver os 

conflitos que tinha com o companheiro, no tocante à separação, visita do filho do casal e 

ameaças que sofreu: 

 

Leila – No processo de separação, ele não deu a separação, foi toda no litígio. No 

litigioso. 

Juíza – [...] Esclarece que também avisou que a separação judicial, a qual correu de 

modo litigioso, posto que o acusado se recusava “a dar a separação”. 

[...] 

Juíza – Ele alguma vez procurou a senhora para tentar regularizar o direito de visita do 

filho do casal? 

Leila – A gente foi à justiça... 

Juíza – Sim, mas foi ele que foi à justiça? 

Leila – olha a gente ... 

Juíza – Certo, Ele nunca lhe procurou pra dizer “olha, eu quero regularizar as visitas”...? 

Leila – Não. Ele chega e diz que quer daquele jeito, do jeito dele, e eu digo: não. Do seu 

jeito não vai ser, vai ser do jeito que a justiça achar que deve ser.  Eu não confio em você.  

Juíza – Certo. Que foi a declarante que avisou a regularização de visitas do filho do casal.  

 [...] 

Juíza – Certo, e qual foi o motivo dessa separação? Não dava mais certo? 

Leila – Não dava mais certo. Brigávamos muito. Ele era agressivo... 

[...] 

Lúcia – Ela falava pouco, porque ela sabia que ele já tinha causado muito mal a gente, 

muito medo, muita insegurança, então, ela falava pouco. Mas da ultima vez quando ele 

ameaçou de morte ela e João Paulo, aí então ela tomou a decisão de que não podia mais 

ficar com ele. Então a gente foi pra delegacia, né? No mesmo dia que ela resolveu ir, eu 

fui com minha mãe também, porque minha mãe também é parte dessa história, 

começou na casa dela, e lá chegamos, prestamos a queixa mas, com muito medo, eu.. 

 

Na cena IV, a juíza deixou bem claro que aquela audiência estava acontecendo 

para resolver assuntos (conflitos) que o casal não conseguiu resolver sozinho.  

 

Juíza – O que é que a gente tá querendo aqui? É resolver a questão de vocês, o conflito 

de vocês, certo? Pra que vocês não voltem mais a discutir, não voltem mais a brigar... 

Vocês têm vínculos, têm filhos, não vai cada um viver pro seu lado e acabou, porque têm 

os filhos no meio. O que a gente quer aqui não é conciliar, não é apagar o que aconteceu, 

que ninguém vai conseguir. Mas é tentar que vocês consigam conviver com o mínimo de 

paz, um mínimo de respeito, certo? Então assim, não quero ficar aqui toda semana, todo 

mês com o senhor aqui figurando como agressor, como acusado, né? Assim? Os filhos de 
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vocês dizem isso, meu pai e minha mãe vivem na delegacia, vivem na justiça, vivem 

brigando, né isso? Então, é preciso a gente se desarme um pouquinho pra chegar numa 

conciliação. 

 

É interessante notar que esses processos de judicialização performam também 

sujeitos e práticas. Dentre as práticas sociais que permeiam a emergência de novas 

formas de subjetividade, as práticas jurídicas estão entre as mais relevantes. Sobre a 

judicialização do sujeito, Foucault (2003) afirma:  

 

As praticas jurídicas – a maneira pela qual, entre os homens, se arbitram 

os danos e as responsabilidades, o modo pelo qual, na historia do 

Ocidente, se concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam 

ser julgados em função dos erros que haviam cometido, a maneira como 

se impôs a determinados indivíduos a reparação de algumas de suas 

ações e a punição de outras, todas essas regras ou, se quiserem, todas 

essas práticas regulares, e claro, mas também modificadas sem cessar 

através da história – me parecem uma das formas pelas quais saber, e 

por conseguinte, relações entre o homem e a verdade merecem ser 

estudadas (p. 11).  
 

 

As práticas jurídicas produzem modelos de verdade que circulam em nossa 

sociedade nos domínios da política, no cotidiano e na ordem da ciência. O inquérito, 

elemento constitutivo de tais práticas, não é tratado como um conteúdo, mas como uma 

forma de saber. Essa forma de saber está situada na junção de um tipo de poder e de 

certo repertório de conteúdos de conhecimentos. Assim, é tida como uma forma política 

de gestão, como o exercício de poder por intermédio de uma instituição judiciária. O 

inquérito é uma forma de “saber-poder” que pode conduzir a análise das relações que 

permeiam os conflitos de conhecimento e as determinações econômicas e políticas 

propriamente ditas. Um universo de certezas (baseadas em provas) produzidas para 

redimir a culpa de quem pune. 

Ao situar historicamente o leitor no fim do século XVIII e início do XIX, Foucault 

(2003) traz à tona o que denomina de sociedade disciplinar, como uma das principais 

mudanças ocorridas naquele período histórico. Houve uma reorganização (em diferentes 

formas, amplitudes e cronologia) do sistema jurídico e penal nos países da Europa e do 

mundo. O principio fundamental do sistema teórico da lei penal passa a entender o crime 

ou a infração como não relacionado com a falta moral e religiosa.  

 

A falta é uma infração à lei natural, à lei religiosa, à lei moral. O crime ou 

a infração penal é a ruptura com a lei, lei civil explicitamente 

estabelecida no interior de uma sociedade pelo lado legislativo do poder 
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político. Para que haja infração é preciso haver um poder político, uma 

lei e que essa lei tenha sido efetivamente formulada, Antes da lei existir, 

não pode haver infração (p.80). 
 

 

As transformações dos sistemas penais promoveram a reelaboração teórica da lei 

penal. A partir de tais transformações, o crime deixa de ser encarado como um pecado 

ou falta, e passa a ser visto como algo que prejudica a sociedade; um dano social, um 

incômodo para toda a sociedade. A partir dessa nova definição de crime, aparece 

também uma nova definição daquele que comete o crime. O criminoso passa a ser 

entendido como alguém que danifica e perturba a sociedade, como um inimigo social.  

 

Acerca da judicialização da violência, Vicente (2003) destaca: 

 

O amparo legal e o reconhecimento da violência como crime etc. são 

necessários, servem como respaldo e normatizam regras de convivência. 

Entretanto, diante das adversidades não bastam, não conseguem se 

sustentar no decorrer do tempo (p. 223). 

 

Dessa forma, ela propõe uma abordagem que possibilita o diálogo e a dúvida 

perante as realidades que se apresentam nas audiências.  

 

Não se pode esquecer que o narrador de uma história tem uma intenção 

que extrapola o conteúdo apresentado, por exemplo, uma mulher que se 

queixa de violência por parte do seu cônjuge pode ter a intenção de falar 

o que imagina que o seu interlocutor queira ouvir, ou pode ser uma 

mensagem que intenta suscitar no outro a missão de consertar o marido 

e/ou a relação, entre outros. Isso não quer dizer que a intenção seja de 

gerar um engodo, mas representa a significação que se pode atribuir em 

determinado momento da vida (p.224).  
 

Os movimentos feministas estão na base social de reivindicações que deram 

visibilidade à violência conjugal e a tornaram um fenômeno público. A própria categoria 

violência conjugal, cuja natureza é global e local, e cuja transformação em âmbito 

público foi um fenômeno histórico, implicou a adoção de medidas policiais e jurídicas 

específicas. 

As políticas públicas criadas para dar conta desse problema baseiam-se 

principalmente na criação de mecanismos de acesso à justiça (primeiro à polícia 

judiciária, por meio das delegacias especializadas, e depois ao aparelho jurídico 

propriamente dito, por meio dos juizados especializados). 

Embora sua pesquisa tenha sido realizada antes da promulgação da Lei Maria da 

Penha (ainda não existiam os Juizados especializados), Rifiottis (2004) traz muitas 
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contribuições, principalmente no tocante à judicialização39 das relações conjugais, a qual 

aproxima a população de modo geral do sistema jurídico e exclui outras possibilidades 

de resolução de conflitos. Afirma que a legalidade seria a forma de legitimidade mais 

importante na sociedade moderna. A proposta de questionar a judicialização dos 

conflitos intrafamiliares (violência conjugal) não é para pôr em dúvida a importância dos 

mecanismos judiciários no tratamento desses casos. Contudo, visa ressaltar que 

simplesmente criminalizar tal problema não dá conta de uma discussão mais pertinente. 

A judicialização pode ser entendida como uma forma de interpretar a violência 

conjugal a partir de uma leitura estigmatizante. A consideração da polaridade 

vítima/agressor e/ou vítima/réu, denunciado, acusado, para usar os termos usados ao 

longo das audiências, seria uma forma de enxergar a violência conjugal como aquela que 

impõe uma série de limites à sua compreensão e às suas possibilidades de intervenção. 

O direito pode ser entendido como um elemento simbólico-chave para a 

construção da legitimidade. Assim, ele ocupa um lugar estratégico ao tornar-se visível e 

reconhecido nas lutas sociais no campo de estudos sobre a violência conjugal.  

Homens e mulheres, acusados e denunciantes, têm responsabilidade pela 

qualidade e continuidade das suas relações. O resultado da reflexão sobre a 

judicialização desencadeia uma reflexão cuja leitura deixa de ser focada na violência 

para focar o direito. A leitura da violência conjugal, com as lentes da Lei 11.340/06, 

lança mão de dois grandes modos de trabalhar que, infelizmente, pouco dialogam entre 

si (RIFIOTIS, 2008). 

Durante uma das audiências, a juíza deu uma “lição de moral” ao casal. Ela disse: 

“vocês não têm filhos em comum, o relacionamento não deu certo, e então, por que 

vocês não deixam a vida um do outro? Deixa cada um viver a sua vida. Agora querem 

estar aqui na justiça lavando roupa suja. Que coisa mais feia, mais ridícula! É ridículo 

isso. A gente estar aqui gastando tempo e dinheiro com um casos desses aqui. Tem 

casos aqui de pessoas sendo mortas e vocês aqui gastando tempo com isso.” 

Sua “lição de moral” foi enfática, e por vezes ela levantava a voz (com toda a 

classe e delicadeza de uma Juíza, é claro!). Em seu discurso, ela responsabilizou as duas 

partes por não serem capazes de resolver seus problemas, pelo que estava 

acontecendo, ao levarem o caso até a justiça. Alguns casos que chegam ao juizado 

                                                
39 O autor chama ora de judicialização ora de judiciarização o que caracteriza como “processo complexo 

que não se limita à „violência conjugal‟. A „judicialização‟ traduz duplo movimento: de um lado a ampliação 

do acesso ao sistema judiciário, e, de outro, a desvalorização de outras formas de resolução de conflitos” 

(RIFIOTIS, 2004, p. 114). Optamos pelo termo judicialização.  
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parecem extrapolar os limites da intervenção do Estado (justiça) na vida dos envolvidos 

ou talvez seja isso que caracteriza a judicalização dessas relações conjugais, não apenas 

se restringindo ao “encaminhamento formal de processos”, mas como um terceiro, diga-

se de passagem, performado numa instituição produzida a partir de uma ordem 

patriarcal e machista.  

 

 

4.4.1. A violência para além da/na relação 

 

A violência não é unicamente da relação, visto que não se encerra nesse 

relacionamento conjugal, e não está apenas na relação, já que faz parte de outras 

sociabilidades nas quais o casal circula. Apresentamos, a seguir, alguns relatos de 

situações, destacadas das audiências escolhidas para análise. O elemento em foco na 

análise foi a violência da/na relação e para além dela.  

 

 

Cena I 

Personagens:  

Juíza 

Valéria – mulher denunciante 

Lauro - ex-companheiro de Valéria – denunciado  

Fábio – testemunha de Valéria 

 

 

Fábio é inquirido pela juíza sobre se sabe informar sobre Lauro, se ele já havia 

sido violento antes do episódio narrado na denúncia. Fábio conta, então, que na relação 

entre os envolvidos havia muitas brigas por motivos de ciúme.   

 

Juíza – [...] Quando eles viviam juntos o senhor... Ela já tinha narrado antes algum tipo de 
violência?  

Fábio – Só questão de ciúmes, só. 

Juíza – Ela narrava que eles brigavam por questão de ciúmes, porque ele era muito 

ciumento? Que antes do ocorrido a vitima apenas contava ao depoente que brigava 

muito com o acusado, em razão de ciúmes por parte dele.  

Juíza – Ela falou o quê pro senhor? 

Fábio – Que ele ameaçou ela de morte, que era muito violento e ciumento.  
 

Valéria conta que seu ex-companheiro era ciumento e que por isso brigavam, 

discutiam, mas que agressivo (leia-se violento) ele ficou quando ela o denunciou na 

DEAM. E descreve que ele a puxou pelos cabelos, na rua. Parece que a violência só se 

configura como tal a partir do momento que se torna pública, isto é, quando é 

presenciada pelo olhar de um outro que está fora da relação. 
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Juíza – Ah, ele tinha ciúme da senhora. Que o acusado tinha ciúme da declarante. Que 

teve medo das ameaças feitas pelo acusado e procurou a autoridade policial. Quando a 

senhora registrou essa queixa na delegacia, ele voltou a lhe procurar? 

Valéria – Voltou. Aí, ele ficou agressivo. Ele me encontrou na rua e aí ele puxou meus 

cabelos. [...] Aí, quando ele soube que eu tinha denunciado, aí ele me procurou no meio 

da rua, e ai foi e puxou meus cabelos. 

Juíza – [...] Afirma que o acusado, ao receber a intimação da delegacia, ficou bastante 

agressivo e procurou a declarante para uma conversa, e chegou a agredi-la fisicamente 

com um puxão de cabelo. 
 

Valéria só reconheceu que estava em uma situação de violência quando seu ex-

companheiro a puxou pelos cabelos no meio da rua. A partir dos depoimentos narrados 

ao longo das audiências, é possível identificar que a violência (assim denominada por 

nós), faz parte da relação estabelecida pelo casal. Em alguns momentos, eles não a 

identificam como tal e a mencionam como sendo parte integrante da relação. 

Gregori (1993) afirma que, nas relações conjugais, nem todas as cenas violentas 

são percebidas como violentas pelos seus atores. A construção de uma relação conjugal 

parece acontecer de uma forma que os parceiros são enlaçados por práticas violentas 

cotidianas e há dificuldade de reconhecer as violências. 

Silveira (2009) realizou uma pesquisa, na Delegacia da Mulher do Recife, com 

homens denunciados por violência conjugal. Identificou um padrão hegemônico 

engendrado na relação conjugal: as relações de poder exercidas nas relações passam a 

ser de conjugalidades assinaladas pela violência quando esse padrão é desestabilizado. 

São configuradas relações rígidas de posicionamentos relacionais.  

 

Cena II 

Personagens: 

Amélia – mulher denunciante 

Juíza 

Escrivã/Juíza – Narrativa escrita pela escrivã (na DEAM, a partir da queixa feita pela 

mulher) e lida pela Juíza no início da audiência.  

Amanda – informante – irmã de Amélia 

Carlos – ex-companheiro de Amélia - denunciado.  

 

 

Amélia conta que, sempre que seu ex-companheiro queria ver a filha do casal, era 

agredida verbalmente e ameaçada por ele. Ele colocava o dedo rente à sua face. 

Contudo, quando a juíza narrou a história para constá-la na ata, inseriu a informação 

anteriormente dita de que Amélia era constantemente agredida fisicamente.  

 

Amélia - Mas toda vez que ele ia ver a menina já vinha me ameaçando... Botava o dedo 

na minha cara, aí, poxa... Aí, eu não aguentei mais. 
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Juíza – Que a separação foi motivada por ser constantemente agredida fisicamente pelo 
acusado. 

 

Foi inserida na ata a violência física para performar a violência que Amélia sofria. 

A violência que fazia parte da relação do casal também foi confirmada por Amanda, que 

reafirmou a violência física sofrida por Amélia. A juíza perguntou o motivo da separação 

do casal e enfatizou na ata que o homem sempre batia em Amélia, que por muito tempo 

não teve coragem de denunciá-lo.  

 

Juíza – [...] Por que ela se separou dele? Ela apanhava? Ele batia nela? 

Amanda – Ele batia nela... 

Juíza – Que durante a convivência marital o acusado sempre bateu na vitima, mas ela 

nunca teve coragem de denunciar. 
 

 

A narrativa escrita pela escrivã da DEAM ressalta as ameaças denunciadas por 

Amélia, de que o homem ameaçou a agredi-la fisicamente e que ameaçou, inclusive, a 

seu pai (que entrou no conflito a fim de proteger a filha). Contou também aqueles atos 

violentos com riqueza de detalhes, de que havia ateado fogo no quintal da casa da 

família de Amélia, por exemplo. Essas informações foram questionadas pela juíza, 

confirmadas por Amélia e inseridas na ata da audiência.  

 

Escrivã/Juíza – No momento em que o denunciado ameaçou agredir fisicamente a 

vítima, o pai desta apareceu e tentou acalmar a situação, tendo o denunciado mandado 

que ele ficasse de fora ou então o mataria também. [...] ateado fogo a pneus de bicicleta 

e diante da casa dos pais de Amélia e ficava com a garrafa de álcool na mão para 

amedrontar as pessoas que passavam por ali. 

Escrivã/Juíza – Na delegacia, o denunciado negou ter feito ameaças de morte à sua ex-

companheira; no entanto, admitiu ter queimado os pneus em frente à casa dos pais da 

vítima, afirmando, inclusive, que não ateou fogo na casa porque não comprou álcool 

suficiente. 

Juíza – [...] derrubou da bicicleta em que se encontrava e começou a lhe fazer ameaças, 

dizendo que queria ver a filha do casal de todo jeito. Aí, nessa hora, o pai da senhora 

apareceu? 

Amélia – Foi. Ele foi chegando... 

Juíza – Ele ameaçou mais uma vez a senhora? 

Amélia – Foi, ele disse que ia dar em mim, mas esperou ... 
Juíza – Que no momento que o acusado ameaçou agredir fisicamente a declarante, o pai 

desta apareceu no local e tentou acalmar o acusado, mas foi também ameaçado de 

morte por este. Que, em seguida, o denunciado se dirigiu a um mercadinho onde 

comprou garrafas de cerveja e álcool; que o acusado quebrou algumas garrafas e disse 

que ia desfigurar o rosto da declarante. Que o denunciado chegou a atear fogo em pneus 

de bicicleta em frente à casa dos pais da declarante. 

Amélia – Lógico, ele disse: “eu vou beber seu sangue!” [...] Não pode falar uma coisa 

dessas não. 

Juíza –[...] Dizer que iria “beber o sangue” da declarante e que ela não passava daquele 

dia. 
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Esse homem é considerado alguém agressivo, com base em uma riqueza de atos 

violentos, não apenas contra a mulher (ex-companheira, que não queria mais estar com 

ele e que não o deixava ver a filha do casal), mas também contra o pai da denunciante e 

contra a vizinhança. A narrativa enfatizou a agressividade desse homem, quase o 

colocando como um animal irracional, que age instintivamente quando não tem o que 

deseja. 

Além disso, vários atores (não humanos) são trazidos para complementar a 

narrativa e ratificar que esse homem é violento. Ele ateia fogo em pneus em frente à 

casa da família da mulher; diz que vai beber seu sangue (Nossa! Que riqueza de 

crueldade!); compra garrafas de cerveja e álcool no mercadinho próximo e as quebra 

(imaginei a cena, aquele barulho das garrafas se quebrando) a fim de assustar as 

pessoas; e não chegou a colocar fogo na casa porque não havia comprado álcool 

suficiente para isso. 

Contudo, - Escrivã/Juíza – Na delegacia, o denunciado negou ter feito ameaças 

de morte à sua ex-companheira – esse homem negou o teor mais importante da 

denúncia que foram as ameaças. Ele estava sendo julgado pelo crime de ameaça, a 

mesma ameaça que, segundo a escrivã, ele negou ter proferido. Confesso que fiquei 

muito curiosa para ouvir esse homem que, infelizmente, não estava presente àquela 

audiência. Não acho que descobriria a verdade (no sentido mais positivista que o termo 

possa ter) ao ouvi-lo, mas teria outra narrativa para ouvir, apenas isso. Afinal, não existe 

uma verdade, uma história real, única. 

Amanda também contou sua versão dessa história e reforçou que o homem havia 

ameaçado Amélia. 

 

Amanda – [...] ele veio já com um pedaço de vidro na mão dizendo que ia cortar ela. Que 

ia matar ela, aí nessa hora meu pai apareceu e queria defender ela, e ele disse saia 

daqui senão eu vou matar você também. Aí ela foi levar o menino, aí ele veio (...). 

Ameaçou dar nela, aí pegou jogou álcool e tocou fogo... 
 

O argumento de que o homem é agressivo parece querer ratificar que a denúncia 

procede, que ele pode ser um criminoso.  

   

Cena III 

Personagens: 

Escrivã/Juíza - Narrativa escrita pela escrivã (na DEAM, a partir da queixa feita pela 

mulher) e lida pela Juíza no início da audiência.  

Leila – Mulher denunciante 

João – ex-marido de Leila - homem denunciado 

Carmem - testemunha de acusação – informante/avó de Leila  
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Lúcia - testemunha de acusação – informante/mãe de Leila 

Gorete – testemunha de defesa – informante/irmã de João  

 

 

A denúncia apresenta o conteúdo da ameaça que Leila afirma ter sofrido. A juíza 

indagou o motivo da separação, e Leila contou que brigavam muito, e que João era 

agressivo. As brigas entre o casal já aconteciam desde a época do namoro.  

 

Escrivã/Juíza - o denunciado através de um telefonema ameaçou de morte Leila, sua ex-

mulher, dizendo: “Você tá brincando comigo é? Você quer tirar onda com a minha cara? 

Se ligue que eu vou cortar seu pescoço!”. 

[...] 

Juíza – Certo, e qual foi o motivo dessa separação? Não dava mais certo? 

Leila – Não dava mais certo. Brigávamos muito. Ele era agressivo... 

[...] 

Leila – Quando a gente namorava, a gente brigava, terminava, porque eu não aceitava e 

começaram a surgir bombas no portão da casa da minha avó.  

 

A juíza parecia indignada, pois, mesmo com o relacionamento tumultuado pelas 

brigas durante o namoro, Leila se casou com João.  

 

Juíza – E mesmo assim, mesmo com esses atos de violência, sua neta casou com esse 

rapaz? 

Carmem - Casou com ele. Sem o nosso consentimento, ela foi no cartório e casou.  

[...] 

Juíza - E qual foi o motivo da separação? Qual foi o motivo, o que foi que ela alegou, o 

que foi que ela disse a senhora...  

Carmem – A causa da separação que ela falou eram as ameaças, né? Que ele ligava pra 

ela e ameaçava matá-la, depois começou ameaçando matar a criança.  
 

 

Em seu depoimento, Carmem relata que, desde a época do namoro, João não se 

conformava com os rompimentos, jogava pedras, e atirou no portão de sua casa, onde 

Leila morava.  

 

Juíza – Esclarece que, na época em que a vítima namorava com o acusado, e sempre 

que terminavam, o acusado costumava jogar pedras, barro e até atirar contra o portão 

da residência da declarante.  

Carmem - Ele soltou duas bombas no meu portão. Ainda tem lá o buraco no portão de 

entrada. 
 

A juíza colocou todas aquelas informações na ata da audiência.  

 

Juíza – Jogar pedras, bombas, e até atirar contra o portão da residência da declarante. 

Que a família não concordava com o relacionamento da vitima com o denunciado, mas 

aquela se dirigiu ao cartório e casou mesmo assim com o acusado. Que não presenciou o 

fato narrado na denuncia, mas afirmou que, após a separação do casal, o acusado 
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passou a ameaçar a vitima, principalmente através de telefonemas. Alega que o acusado 

chegou a ligar algumas vezes para a residência da declarante pedindo a esta que 

aconselhasse a vítima a deixá-lo em paz. Mas ela não procurava, era ao contrário, era 

ele? 

Carmem – Ela não procurava, ela se escondia dele.  

Juíza – E a declarante não entendia essa atitude do acusado, visto que a vitima nunca o 

procurou para se reconciliarem; pelo contrario, a vitima tinha medo e se escondia do 

acusado.  
 

Durante o depoimento de Lúcia, novamente a juíza perguntou o motivo da 

separação do casal. Lúcia conta que João era agressivo sempre que Leila ameaçava 

romper o relacionamento. A fim de dar relevância às informações que trazia, Lúcia 

narrou que, durante a época de namoro, Leila já fora agredida fisicamente por João, 

numa das discussões que tiveram.   

 

Juíza – Por quê? Como é que foi, com é que se deu a separação, o que foi que 

aconteceu?  

Lúcia – [...] Então, toda vez que ele era contrariado, quando ela ameaçava o rompimento 

do namoro, ele era agressivo com ela. Uma das vezes, eu não presenciei, mas eu tenho 

fotografia de máquina, de uma tapa que ele deu no resto dela, que até hoje ela tem 
problemas de (...) por conta da tapa que ele deu no rosto dela. 

 

 

Essa violência foi materializada no corpo de Leila e poderia ser provada pela 

fotografia tirada na época do ocorrido. A juíza retomou o depoimento de Lúcia sobre os 

fatos apurados na denúncia.  

 

Juíza – Eles casaram, o casamento não deu certo...  

Lúcia – Não deu certo. [...] E ele tinha uma postura estranha. Toda vez que ele se 

desentendia com ela, ele ligava pra mim pra falar mal dela, pra dizer como ela se 

comportou e tudo. Mas eu sabia que era muito exagero dele. 

[...] 

Lúcia - Por que ele começou a não dar mais satisfação pra ela, ele começou a ficar 

agressivo ao telefone, quando se encontrava com ela no caminho, por que às vezes ela ia 

na casa da mãe dele, do pai, né? E, ela resolveu, um dia ela resolveu não querer ficar 

mais com ele, não aguentou.  

[...] 

Lúcia - Mas da última vez, quando ele ameaçou de morte ela e João Paulo, aí então ela 

tomou a decisão de que não podia mais ficar com ele. Então a gente foi pra delegacia 

né? No mesmo dia que ela resolveu ir. 

Juíza – Com certeza. Alega que desde a época em que sua filha Leila, namorava o 

acusado, a família já entendia que o relacionamento não iria dar certo, em razão do 

comportamento agressivo do acusado. 
 

O “com certeza” da juíza parece reforçar que, “finalmente”, depois de tanto sofrer 

com uma relação cheia de brigas e confusões, Leila tinha decidido romper o 

relacionamento e denunciar o ex-marido. 
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No depoimento de Gorete as brigas entre Leila e João foram trazidas à audiência, 

agora de modo mais suave. Gorete afirma que o motivo da separação foi uma briga boba 

de casal. 

 

Juíza – Sabe dizer o motivo da separação deles? Por que razão eles se separaram? 

Gorete – Briga boba de casal mesmo assim, nada demais.  

Juíza – E depois da separação? Ele aceitou a separação? Concordou em se separar dela? 

Nunca pensou em querer reatar?  

Gorete – Não. 
 

Os modelos de sociabilidade violentos foram identificados nas cenas das 

audiências. A violência conjugal, entendida a partir de uma perspectiva relacional, 

considera as relações violentas sem reduzi-las ao dualismo vítima e algoz, agressor ativo 

e o agredido passivo. Assim, propõe um novo olhar para entender a relação entre os 

padrões mais gerais que norteiam as condutas e os comportamentos como um 

movimento, uma passagem que implica combinações, ambiguidades e diversidades. 

“Nesse movimento, não há lugar para determinações imediatas e mecânicas do plano 

dos padrões para o plano das condutas” (GREGORI 1993, p. 130). 

A crítica ao modelo dualista enfatiza que abordar o fenômeno da violência a partir 

do olhar do vitimismo implica desconsiderar que, nas relações familiares, as mulheres, 

mesmo em condições de subalternidade também agem, condenam, exigem e por vezes 

agridem. 

Alvim (2003) destaca que, quando os casais estabelecem relações que culminam 

em violência, são também, motivados por fatores sociais somados e inter-relacionados, o 

que dificulta a identificação das causas. Além disso, a violência está também relacionada 

com a estruturação social desigual e marcada por inter-relações comprometidas pela 

invisibilidade de diversas formas de violência diluídas nas miudezas do cotidiano. 

Exemplos disso são as violências psicológicas que muitas vezes passam despercebidas. 

A violência, muitas vezes, está associada à construção da masculinidade, cujo 

peso maior parece estar no processo de socialização, em que o machismo prevalece 

sobre o princípio simbólico de honra que rege as expectativas e as atuações dos homens 

na casa e na rua, bem como a conexão entre a noção de virilidade e violência. 

Por muito tempo, os homens foram estudados com base em uma perspectiva 

essencialista, como se a biologia predeterminasse seu comportamento, como se fossem 

todos iguais. Contudo, tal abordagem passa a dar espaço à relação entre homens 

concretos (possíveis) e masculinidades, a partir de uma visão analítica com foco nas 
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relações sociais. Para Schraiber, Gomes e Couto (2005), tal perspectiva leva em 

consideração a posição concreta e particular dos sujeitos em cada grupo de referência. 

Para Machado (2001), o masculino identifica-se como o possuidor do falo e da 

potência, ocupando assim a posição de portador da lei simbólica. Dessa forma, a divisão 

anatômica parece continuar para dar origem a uma divisão de gênero, cuja concepção 

está em torno do órgão erétil, muito embora corpos e sexos masculinos e femininos 

possam inscrever-se na ordem do simbólico em lugares opostos.  

Fica evidente a disposição da autora ao deixar sem resposta a questão sobre o 

que é masculino e feminino. Ao invés de procurar uma resposta para tal questão, seu 

foco está em pensar sobre os valores de longa duração que vieram definindo o 

masculino e o feminino, e sobre qual a interferência de definições eruditas, e aquelas 

presentes nas narrativas do senso comum tendem a selecionar certo número de 

atributos no interior de cada definição, deixando de lado outros atributos, sem dar 

atenção ao compartilhamento de atributos pelos dois sexos. 

Muitas vezes, o homem é tido como corajoso, dono de sua vontade e capaz de 

impô-la. Durante sua pesquisa com homens autores de violência, Machado (2001) 

destaca que os atos violentos desses homens contra suas mulheres/esposas/parceiras 

não raro são justificados com base no contrato conjugal que sela a submissão das 

mulheres, e parecem ser considerados como atos corretivos de mulheres que não 

cumprem o contrato. 

 

 

4.5. Agenciamentos e materialidades 

 

A Ata da audiência é um elemento muito importante para a compreensão de como 

se desenrolam os processos. No início de todas as audiências, a juíza lê (com um tom 

formal) a denúncia com o teor da queixa narrada pela mulher na DEAM e, ao interrogar 

os envolvidos, ao longo das audiências, narra as informações a serem adicionadas à ata, 

elemento essencial e decisivo para o julgamento do réu (o homem denunciado por 

violência conjugal). A Ata das audiências juntamente com os documentos anexados ao 

processo40 serão os elementos analisados pela juíza com vista a definir a sentença do 

processo.  

                                                
40 Não tivemos acesso aos processos nem aos documentos a ele anexados, apenas escutamos as 

narrativas a serem inseridas nas atas. 
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Em texto sobre materialidades e socialidades na compra de cigarros, Spink 

(2009) inicia seu interlúdio teórico ao ressaltar a necessidade de desfazer a dicotomia 

entre esses termos, além de propor que a compreensão da complexidade da realidade 

social requer o desafio de trabalhar com a multiplicidade de narrativas decorrentes da 

diversidade de situações. 

A autora usa como óculos a Teoria Ator-Rede,41 com a qual compartilho os 

argumentos trazidos de que as socialidades são efeitos relacionais. Os seres humanos 

não são os únicos atores na rede de relações, compostas por humanos e não humanos.  

O foco de atenção ao longo da pesquisa se dá nas conexões parciais e  

 

[...] as materialidades, as socialidades e as histórias que contamos sobre 

humanos e não humanos são como retalhos costurados em uma colcha. 

Como há muitas linhas possíveis e muitas tramas, a atenção se desloca 

para os modos de costura (p. 112).  
 

Embora o aprofundamento na discussão acerca da teoria ator-rede não seja o 

propósito deste texto, lançamos mão da noção de materialidades trabalhada por 

Menegon (2003). A autora define que as materialidades são definidas e redefinidas nas 

relações. Dessa forma, no estudo da produção de sentidos, é necessário considerar um 

campo relacional que inclua humanos e não humanos.  

Materialidades incluem falas, textos, imagens, corpos, máquinas, instrumentos, 

lugares, instituições, “enfim, tudo que entra em relação propiciando a produção de 

sentidos e ordenamentos sociais, sendo as próprias materialidades definidas e 

redefinidas nessas relações” (MENEGON, 2003, p.02). As atas das audiências são, 

portanto, uma materialidade, um elemento que interfere diretamente na definição dos 

processos.  

Não acreditamos: na divisão entre o material e o social; “o que existe são 

coletivos híbridos que se organizam e se reorganizam constantemente e materialmente” 

                                                
41 Para mais sobre a teoria Ator-Rede ler: MOL, A. Ontological politics: a word and some questions. In  J. 

Law & J. Hassard . Actor Network Theory and After (pp. 74-89). Oxford, UK.: Blackwell. (versão traduzida), 

1999.;  LATOUR, B. Quando os de dentro saem. Ciência em ação. São Paulo, UNESP, p.2 39-293, 2000.; 

LAW, JOHN.  O laboratório e suas redes. (tradução de Ana Lúcia do Amaral Villasboas, revista por Ivan da 

Costa Marques) Disponível em <www.necso.ufrj.br> Acesso em 06. Jan.2009.  
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(MENEGON, 2009, p.02). Nesse sentido, reafirma-se aqui a centralidade das práticas 

discursivas para a produção de sentidos e amplia-se a rede de conexões, dando ênfase 

ao poder das materialidades na produção de socialidades e estratégias de governo. O 

material e o simbólico articulam-se simultaneamente. 

 

4.6. Performando masculinidades  

 

Serão descritas (ou, melhor inscritas) agora algumas narrativas que tratam 

diretamente das masculinidades performadas na sala de audiências.  

Para julgar o homem denunciado por violência conjugal, parece ser necessário 

saber como é esse homem, de fato. Não apenas o que ele fez, mas quem é ele. 

Apresentaremos a seguir trechos das cenas das audiências em que esse exercício de 

construção desse sujeito se produz a partir de narrativas relativas à “violência” 

denunciada, mas também a outras narrativas sobre relacionamentos anteriores desse 

homem e sobre outras “coisas da sua vida”, não diretamente relacionadas à denúncia. A 

tendência, em geral, se configura na produção de um sujeito imprevisível, que, em 

princípio, provoca medo/constrangimento; alguém que é agressivo.  

 

 

4.6.1. Ele provoca medo/constrangimento 

 

Cena III 

Personagens: 

Leila – Mulher denunciante 

João – ex-marido de Leila – denunciado 

Carmem – testemunha de acusação – informante/avó de Leila. 

Lúcia – testemunha de acusação – informante/mãe de Leila 

 

 

Como de praxe, a Juíza leu a denúncia e todos os envolvidos no processo estavam 

na sala de audiências. Depois, todos saíram da sala, e apenas Leila ficou para prestar 

depoimento. Após concluir suas declarações, ela continuou na sala e entraram João e 

Carmem, trazidos pelo auxiliar da audiência. João sentou ao lado do seu advogado e 

Carmem sentou-se ao lado do advogado da mulher (de frente para João). A juíza 

começou então o interrogatório. 

 

Juíza – A senhora tem algum parentesco com a vítima?  

Carmem - Sou avó da vítima. 
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Juíza – avó da vítima. 

Juíza – A senhora sente algum constrangimento em prestar depoimento na presença do 

acusado? Se sente constrangida em prestar depoimento em frente do acusado? Se sente 

constrangida?  

Carmem – Sim.  

Juíza - Eu peço que o senhor [João] aguarde lá fora. 

 

Carmem não havia falado nada sobre constrangimento ao iniciar seu depoimento. 

Contudo, ao ser inquirida pela juíza, sentia-se constrangida e respondeu que sim. E a 

juíza pediu para que João saísse da sala.  

 

Juíza – Na qualidade de Informante - Carmem, informou que se sentia constrangida em 

prestar seu depoimento na presença do acusado, o qual foi convidado a se retirar.  
 

 

Esses trechos ilustram nitidamente a coprodução da narrativa que a juíza inseriu 

na ata da audiência. No relato abaixo, foi o auxiliar quem coproduziu com Lúcia aquele 

argumento de que sentia constrangimento de prestar seu depoimento na presença de 

João.  

 

 

Lúcia – Ela falava pouco, porque ela sabia que ele já tinha causado muito mal à gente, 

muito medo, muita insegurança, então, ela falava pouco. 

[...] 

Lúcia - O rapaz [auxiliar da audiência] perguntou se eu tinha constrangimento, eu tenho! 

Porque eu procuro não demonstrar, mas eu ainda tenho medo dele. [...]porque eu 

sempre, eu tratei ele sempre bem. Por educação e por medo. 
 

 

Embora tivesse direito, João não foi autorizado a permanecer na sala de 

audiências durante os depoimentos das testemunhas de acusação (mãe e avó de Leila), 

pois ambas se disseram constrangidas a prestar depoimento na presença dele. Tal 

procedimento foi acatado. Aliás, foi a juíza quem perguntou à avó de Leila se ela se 

sentia constrangida. Já no caso da mãe de Leila, antes de chamá-la, o auxiliar da 

audiência perguntou-lhe se se sentia constrangida por ter de prestar depoimento na 

frente de João. Eu me questionei se tal procedimento teria sido mantido se o advogado 

(particular) de João estivesse presente na audiência. Devido a seu atraso, o defensor 

público assumiu (temporariamente) a defesa do homem. Após a chegada de seu 

advogado, João pôde assistir ao depoimento de suas testemunhas de defesa, aliás, de 

suas informantes (suas irmãs).  
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Cena I 

Personagens:  

Juíza 

Elza – testemunha da mulher 

Valéria – denunciante 

Lauro – Ex-companheiro de Valéria – denunciado  

 

A juíza pergunta a Elza se ela tinha um convívio de maneira mais profunda com o 

casal, a fim de saber como era o comportamento do homem. Elza faz questão de 

enfatizar que não tem nada contra Lauro e que só aceitou ser testemunha por ser amiga 

de Valéria. Essa informação foi ressaltada pela juíza e inserida na ata da audiência.  

 

Juíza –Alguma vez a senhora visitou a residência deles, a casa deles? 

Elza – Assim, eu já fui na casa da mãe dele algumas vezes com ela, mas não era aquela 

amizade de viver assim muito um na casa do outro, não.  

Juíza – Assim, raramente. 

Elza – Não aí já, os dois já foram na minha casa tudinho, mas assim, contra ele eu não 

tenho nada. Num tenho nada contra ele, eu só tô aqui por ser amiga dela, mas contra 

ele, eu nunca presenciei nenhuma violência da parte dele, nada.  

Juíza – Que nada tem contra o acusado, que somente aceitou ser testemunha por ser 

amiga da vítima. 

 

Fica a indagação de que, se não há nada contra o homem acusado, algum motivo 

ele tem para estar sendo julgado, não é mesmo? Pelo menos, os motivos são 

procurados... 

A juíza sempre interpela as testemunhas e informantes sobre quem são esses 

homens, como é sua conduta, o que fazem ou deixam de fazer. Esse conhecimento de 

quem é esse homem é obtido a partir do outro. Traremos agora alguns argumentos 

mencionados ao longo das audiências como possíveis motivos para aquele casal estar 

na justiça. Motivos trazidos como possíveis justificativas da violência denunciada. 

Assim, identificamos masculinidades performadas nas cenas analisados quando o 

homem julgado é considerado alguém que provoca medo/constrangimento. Com base 

nos questionamentos sobre se esse homem já era agressivo antes (da denúncia); se teve 

algum motivo para cometer a violência (denunciada) como o uso abusivo do álcool ou 

das drogas; se é alguém que precisa de conselhos e que poderia/deveria mudar; alguém 

que “ficou um anjo” após a denúncia feita na DEAM. Neste sentido, enfatiza-se muito a 

idéia de que há uma trajetória anterior. Que este homem não foi agressivo apenas na 

situação denunciada. 
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4.6.2. Ele já era agressivo antes? 

 

Cena II 

Personagens:  

Escrivã/Juíza – Narrativa escrita pela escrivã (na DEAM, a partir da queixa feita pela 

mulher) e lida pela Juíza no início da audiência.  

Amélia – denunciante 

Carlos – ex-marido de Amélia - denunciado 

 

 

A escrivã conta que, conforme Amélia, Carlos sempre fora muito agressivo e a 

ameaçava constantemente. Contudo, nunca teve coragem de denunciá-lo. Ele batia nela, 

xingava, era agressivo. 

 

Escrivã/Juíza – [...] Conforme declarações da vítima, Carlos sempre foi muito agressivo e 

lhe fazia ameaças constantemente, mas ela nunca teve coragem de ir a uma delegacia 

denunciá-lo. 

Amélia – Aí, toda vez que ele ia ver a menina era confusão mesmo, não era brincadeira, 

viu? Eu disse poxa, tem que ter uma confusão, me chamando de nome... Deixei 

acumular, acumular, batendo em mim, dando na minha cara... Entendeu? Eu 

trabalhando, sustentando a menina sozinha. Me chamava de otária, me chamava de 

besta!   
 

 

Cena III 

Personagens: 

Escrivã/Juíza - Narrativa escrita pela escrivã (na DEAM, a partir da queixa feita pela 

mulher) e lida pela Juíza no início da audiência.  

Leila – Mulher denunciante 

João – ex-marido de Leila - homem denunciado 

Juíza 

Carmem - testemunha de acusação – informante/avó de Leila  

Lúcia - testemunha de acusação – informante/mãe de Leila 

Joyce – testemunha de defesa – informante/irmã de João 

 

 

 

A juíza lê a denúncia e uma parte destaca que, durante o relacionamento, João se 

comportava de modo agressivo com Leila, o que culminou na separação. A agressividade 

dele é trazida como algo que já fazia parte do relacionamento. Leila conta que já havia 

sido ameaçada outras vezes, e a juíza complementa na ata que ele é uma pessoa de 

temperamento agressivo, visto que quis dar ênfase à agressividade desse homem, pois 

ele havia dito que cortaria o pescoço da ex-mulher.  

  

Escrivã/Juíza - Durante o convívio, o denunciado sempre se comportou agressivamente 

em relação à vitima, o que culminou com a separação do casal. 
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Leila – [...] ele já tinha me ameaçado outras vezes.  

Juíza – Mas, como foram essas ameaças? Foi vou cortar seu pescoço, a ameaça? 

Leila – Foi. Tanto que no mesmo dia eu liguei pra mãe dele chorando, pedindo pra ela 

falar com ele, pra ele parar com isso.  

Juíza – E ele tava muito agressivo no telefone? 

 Leila – Tava!  

Juíza – A senhora ficou com medo dessa ameaça dele? 

Leila – Fiquei com medo.  

Juíza – Por quê? 

Leila – Depois disso... é a incerteza. Quero viver em paz. Se a senhora me perguntar: 

quer que ele vá preso? Eu digo: Não! Eu só quero viver em paz. 

[...] 

Juíza – [...] Que ficou com muito medo das ameaças feitas pelo acusado, pois ele é 

pessoa de temperamento agressivo. 
 

 

Carmem foi indagada se havia presenciado os fatos narrados na denúncia, mas 

desvia sua narrativa para as ameaças que Leila já vinha sofrendo, e contou sua versão 

da história. Leila morava com ela, então, pôde acompanhar vários momentos de conflito 

entre o casal. No início, ele ameaçava a segurança de Leila e de sua família jogando 

barro em frente à casa em que ela morava com os avós.  

 

 

Juíza – [...] A senhora presenciou os fatos narrados hoje aqui, na denúncia? A senhora 

viu essas ameaças? Presenciou ele ameaçando sua neta? 

Carmem - As ameaças pelo telefone, agora muitas ameaças do início foi na minha casa. 

Juíza – Certo. Como eram essas ameaças do início? 

Carmem - No início, ele começou jogando barro na minha casa.  
 

 

Era preciso saber se João já era agressivo com Leila durante o relacionamento. A 

juíza perguntou a Joyce se já o havia visto sendo agressivo ou fazendo alguma violência 

contra ela. Contudo, Joyce negou, e a juíza acrescentou a informação de que Joyce nunca 

tinha visto João sendo agressivo com Leila, e que o motivo da separação foi porque o 

casamento não tinha dado certo. Não fica claro o motivo de não ter dado certo, porém, 

de acordo com o depoimento de Joyce, não era por causa da agressividade (segundo ela, 

João não era agressivo com Leila).  

 

Juíza – Sabe dizer que o acusado e a vítima foram casados, e tiveram um filho. Alguma 
vez a senhora, quando eles eram casados, viu ele sendo agressivo com ela? Fazendo 

alguma violência contra ela? 

Joyce. – Não.  

Juíza – Nunca viu o acusado sendo agressivo com a vítima, que eles se separaram 

porque o casamento não deu certo.  
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Cena IV 

Personagens: 

Maria – mulher denunciante 

Adriano – ex-marido de Maria 

Escrivã/Juíza - Narrativa escrita pela escrivã (na DEAM, a partir da queixa feita pela 

mulher) e lida pela Juíza no início da audiência.  

 

 

A escrivã relata que o relacionamento de Maria e Adriano era permeado pela 

agressividade dele. Após nove anos, Maria não aceitou mais aquela situação e se 

separou de Adriano.  

 

Escrivã/Juíza – [...] Relata que conviveu maritalmente quase nove anos com Adriano, 

com quem tem três filhos e, não podendo mais aceitar o comportamento agressivo do 

referido, há três meses se separaram de fato.  

 

 

Além das narrativas que destacam a violência ou agressividade como “marca 

identitária” da trajetória de vida dos homens denunciados, o que de certo modo, nos 

impulsiona a uma lógica silogística, do tipo clássico “se-então”: se ele sempre foi 

agressivo, ele deve ter sido violento desta vez. Além disso, talvez a punição pontual não 

resolva. Por outro lado, há também exercício de compreensão mais complexa, que busca 

identificar os porquês da violência. Nestas cenas, o álcool (e outras drogas) assumem 

lugar relevante: seja como causa, seja como potencializador. 

  

 

4.6.3. “Algum motivo ele teve” 

 

Também são performadas masculinidades nas narrativas que trouxeram os 

“motivos” que justificam a violência apurada nas audiências. Nos argumentos trazidos 

em sua pesquisa realizada na Delegacia da Mulher em João Pessoa, Rifiotis (2004) 

apontou o argumento de que a bebida é presença constante, e muitas vezes serve de 

justificativa para a violência ocorrida.  

 

Cena I 

Personagens:  

Juíza 

Valéria – mulher denunciante 

Lauro - ex-companheiro de Valéria – denunciado  
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Valéria afirma que o homem havia bebido, mas acho que a Juíza não entendeu 

essa parte da fala da mulher e ressaltou que ela não sabia informar se ele havia ingerido 

bebida alcoólica (lê-se: ela não sabe dizer se ele teve algum impulsionador para a 

violência).  

 

Valéria – [...] Ele tinha bebido, ele me parou no bloco, aí disse que, se eu não ficasse com 

ele, eu não quis. Aí ele disse que, se tivesse uma arma, ele dava um tiro em mim.  

Juíza – [...] Não sabe dizer se o acusado havia ingerido bebida alcoólica.  

 
 

Em sua pesquisa sobre a produção de sentidos sobre violência de gênero em 

Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas, Leandro (2009) já sinalizou 

que os profissionais que lidam com homens usuários de álcool e outras drogas 

acreditam que esses homens podem ter o comportamento agressivo exarcebado quando 

do consumo dessas substâncias. Parece que Leila concorda com esse argumento e 

enfatiza que João é usuário de drogas.  

 

Cena III 

Personagens: 

Leila – mulher denunciante 

João – ex-marido de Leila – denunciado 

Juíza 

Carmem - testemunha de acusação – informante/avó de Leila  

Lúcia - testemunha de acusação – informante/mãe de Leila 

 

 

Leila traz para a narrativa o argumento de que João é usuário de drogas. A juíza 

não havia perguntado nada a esse respeito; contudo, ao ouvir a afirmação de Leila, logo 

complementou (para constar na Ata) que, por ser usuário de drogas, João provocava 

tanto medo que Leila não sabia do que ele seria capaz de fazer. Além complementar que 

ele é usuário de drogas, foi mencionada a história do relacionamento do casal, que 

desde o namoro João já fazia uso de drogas, e que esse era um dos motivos de suas 

brigas.  

 

Juíza – [...] E a partir daí o acusado passou a falar em tom bastante agressivo, e proferiu 

à declarante as ameaças constantes na peça inicial. Que ficou com muito medo das 

ameaças feitas pelo acusado, pois ele é pessoa de temperamento agressivo. 

Leila – Ele é usuário de drogas. 

Juíza - Ele é usuário de drogas, e a declarante não sabe dizer o que ele poderia ser 

capaz. 

Juíza - Qual a droga que ele usa? 
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Leila – Quando a gente namorava, ele usava maconha, já depois que nós casamos, aí eu 

vi cocaína e crack. Era um dos motivos também das nossas brigas, porque eu não 

aceitava.  

Juíza – Esclarece que, quando namoravam, o acusado fazia uso de maconha e, após o 

casamento, percebeu que o acusado também usava cocaína e crack, e esse era um dos 

motivos das constantes brigas do casal, porque a declarante não aceitava esse tipo de 

comportamento.   
 

 

O argumento de que ele fazia uso de álcool e drogas foi apresentado como uma 

prova de que ele era realmente violento. Quem faz uso de álcool e drogas é agressivo! 

Era isso o que Leila e suas testemunhas queriam provar, e essas informações foram 

inseridas na ata.  

 

Juíza - A senhora tinha conhecimento de que ele fazia uso de drogas? 

Carmem – Ele me disse, por telefone, que fazia mistura de bebida alcoólica com droga. 

Juíza – Certo. Que em certa ocasião o acusado chegou a dizer à declarante que estava 

tentando mudar de vida e teria parado de misturar álcool com drogas. 
Lúcia – [...] Então ele ligou pra mim. [...] E tentou justificar dizendo que isso que ele fez, 

foi porque [...] tava misturando álcool com droga. Eu disse: é, procure um lugar, procure 

ajuda. 

Juíza – [...] e justificou sua atitude dizendo que naquela época estava [...] fazendo uso 

conjunto de álcool e drogas. 
 

 

 As testemunhas acrescentaram na narrativa o argumento de que esse homem 

fazia uso de álcool e outras drogas. Disseram que João lhes havia confessado que seus 

comportamentos agressivos decorriam do uso dessas substâncias.  

Parece que a violência vivenciada nessas relações sempre precisava de alguma 

justificação. Ao longo das audiências foram apresentados argumentos para justificar 

essa violência. Os argumentos de justificação eram tanto das mulheres quanto dos 

advogados, defensor público e juíza. Era perguntado se esse homem havia ingerido 

bebidas alcoólicas, se ele consumia drogas, ou mesmo se tinha problemas mentais.   

Leandro (2009) tenta identificar quais os sentidos que estariam relacionados ao 

se atribuir a responsabilização da violência ao álcool ou às drogas. A afirmação de que 

esse homem é usuário de álcool e drogas provoca quais efeitos?  Essa é mais uma das 

perguntas para a qual não há uma resposta. Suspeitamos que era necessário justificar 

essa violência de alguma forma. A forma escolhida foi desresponsabilizar João de seus 

atos e colocar na dependência química o motivo. Ressalto que não concordamos com a 

equação “bebida e/ou drogas = violência”.  
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4.6.4. “Dá uma loucura na cabeça dele, aí não tem condições, morar com doido”? 

 

Cena I 

Personagens:  

Juíza 

Amélia – mulher denunciante 

Lauro - ex-companheiro de Amélia – denunciado  

Defensor Público – defesa do homem 

Amanda – informante, irmã da Amélia 

 

Amélia já havia dito, em outros momentos da audiência, que ela e Lauro brigavam 

muito, que apanhava, e que por isso não dava certo a relação continuar. Contudo, nesse 

momento, ela apresentou um novo elemento à narrativa, que foi a loucura desse 

homem. Que ele tinha acessos de loucura, e que por isso não dava certo viver com ele. 

Inclusive, conta que a filha do casal é traumatizada e tem pânico do pai, para quem a 

saída seria ter um apoio psicológico.  

O defensor público, cujo papel na audiência é adicionar informações a favor do 

homem (ou que pelo menos amenizem sua situação), faz questão de perguntar se 

Amélia tem uma cópia do documento que atesta a loucura do homem, que atesta sua 

internação em um hospital psiquiátrico. Tal informação é ratificada pela juíza e inserida 

na ata da audiência.   

 

Amélia - Só que dá uma loucura na cabeça dele, aí não tem condições, morar com doido? 

Vou ficar com doido é? Não posso. Não tem condições, não. E a menina já é 

traumatizada. Ela tem pânico, não tem condições, tem que ter um psicólogo. 

Defensor Público – (...) a senhora tem uma cópia [de um documento que atesta que ele 

esteve internado em um hospital psiquiátrico]? 

Amélia – Isso é uma xerox. 
Defensor Público – E o original? 

Amélia – A original quem tem é a mãe dele. 

Juíza – Conta que o acusado esteve internado no hospital Ulisses Pernambucano 

[Hospital Psiquiátrico].  
 

 

 Esse documento apresentado por Amélia (xérox da internação em um hospital 

psiquiátrico) performa que Lauro tem (mesmo!) uma problema mental. Mais uma vez foi 

inserido na narrativa esse argumento. Amanda informa que esse era o motivo de Amélia 

não querer que o homem visse a filha do casal, o que ocasionava as brigas.  

 

 

Amanda – Foi. Ele chegou lá e queria ver a menina. Só que... Como ele já foi internado 

uma vez, sei lá, deu algum distúrbio nele, aí minha irmã ficou com medo de mostrar a 

menina. Aí ele pegou e começou a discutir e ameaçar até bater nela. Aí, ela disse, pronto, 

eu não vou deixar você ver a menina, aí ele pegou e saiu.   
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A fim de confirmar a informação de que o homem tinha um problema mental, o 

defensor público questiona Amanda sobre isso. Também pergunta se sabe o que é esse 

problema mental, já aceitando que ele o tenha. Amanda responde que às vezes dá um 

distúrbio no homem, mas que não sabe informar o motivo. A juíza fala, para que conste 

na ata, que o acusado já foi internado em uma clínica (psiquiátrica).  

 

Defensor Público – A senhora sabe se ele tem algum problema mental? A senhora sabe o 

que é esse problema mental? 

Amanda – Eu não sei, às vezes dá um distúrbio nele. Mas o motivo assim eu não sei, não.  

Juíza – O acusado já foi internado numa clínica [psiquiátrica].  
 

 

Pode ser que Lauro tenha um problema mental. Se ele tem ou não um diagnóstico 

afirmativo nesse sentido, não é uma preocupação para mim. Minha ressalva é a 

necessidade de provar que esse homem é louco. Parece que o argumento defendido é o 

de que, por ter uma doença mental, ele não é responsável por seus atos, o que 

amenizaria a violência denunciada.   

Segundo Foucault (1994), as formas de saber sobre si são provenientes das 

formas como as pessoas elaboram esse saber, a partir da ciência e de jogos de verdade, 

com técnicas específicas para tal conhecimento. As técnicas permitem que as pessoas 

efetuem, sozinhas ou com a ajuda dos outros, operações sobre si. Para o autor, 

governamentalidade é um conceito-chave para a compreensão dos sujeitos e 

compreende a junção das técnicas de si e as técnicas de dominação exercidas sobre os 

outros. 

O cenário da pesquisa pode ser entendido como uma estratégia de 

governamentalidade sobre a vida das pessoas envolvidas. Desse modo, procurou-se 

identificar como são performadas masculinidades mediante o exercício de uma Lei que 

contém em si o fundamento moral de que a violência contra a mulher é um crime que 

precisa ser julgado e, em alguns casos, punido.  

A possibilidade de interdição por parte de uma lei sobre a vida das pessoas é, ao 

mesmo tempo, um pedido e uma ordem da tradição secular que solicita uma lei externa 

para governar. “Somos herdeiros de uma moral social que fundamenta as regras de um 

comportamento aceitável sobre as relações com os outros” (FOUCAULT, 1994, p. 04). 

Esse cuidado de si é um cuidado com as atividades desse si, com sua alma e não com 

seu corpo. 
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Alvim (2003) destaca que não foram os homens, e sim a receita de masculinidade 

que causou (e causa) a crise de masculinidade e contribuiu para a opressão das 

mulheres e das minorias. Para a autora, vive-se atualmente uma época de 

desmobilização social e privatização das experiências, sentimentos e necessidades. 

Além disso, as informações circulam em maior quantidade e com maior rapidez. Não é 

percebida uma mobilização pelas questões masculinas e, especificamente, quando 

dizem respeito à violência conjugal. Quando os casais estabelecem relações que 

culminam em violência, agem motivados por condicionantes sociais somados e inter-

relacionados, o que dificulta a identificação das causas. No tocante ao ambiente 

doméstico, são questionadas a divisão de tarefas e as maneiras de se comportar na vida 

social.  

Para Alvim (2003), a violência também está associada à estruturação social 

desigual (vertical – de cima para baixo, e macrossocial) e é marcada por inter-relações 

comprometidas pela invisibilidade no dia a dia, banalizando as diversas formas de 

violência diluídas nas miudezas do cotidiano. Nos casamentos e em outras relações, é 

possível identificar a violência psicológica. Esse tipo de violência contribui para o 

desgaste das relações: “A díade estabelece um padrão de relação onde o respeito mútuo 

passa a ser ignorado” (p.29). 

A pobreza e a desigualdade social, isoladamente, não garantem explicações 

suficientes para o fenômeno da violência. A possibilidade de ocorrer violência é 

associada a formas de dominação com diferentes níveis de legitimação. Sobre os 

homens denunciados por violência, afirma que “os homens têm a tendência de 

subrelatarem a violência contra a parceira, e a minimizar ou negar quando são agredidos 

por elas” (p.35). 

As mulheres conquistaram o direito de usufruir de instituições especializadas em 

atender à demanda da violência. Os homens, por sua vez, quando conseguem ter acesso 

a meios legítimos de utilização dos serviços básicos de atenção à saúde, educação, 

segurança, precisam driblar vários preconceitos disseminados quanto ao que é esperado 

dele como homem, além dos vários outros preconceitos gerados pelas desigualdades 

sociais. 

Além de serem vistos como mais fortes e agressivos fisicamente, os homens 

também exercem poderes e controles sobre as mulheres pautados nos preceitos 

patriarcais, o que gera e legitima mais violência. Alvim (2003) considera que as 

agressões físicas praticadas pelas mulheres são uma ferramenta de autodefesa e não de 
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violência em si. Continua seu argumento de que a dicotomia vítima/culpado ainda é 

muito arraigada, embora não negue que as mulheres são mais oprimidas e mais 

violentadas. A violência parece estar em um dos polos da relação, e diante disso a outra 

parte precisa defender-se da violência que sofre.  

 
A violência doméstica não pode ser encarada como um problema privado, ela 

caracteriza-se como um fenômeno em „rede‟, ou seja, precisamos entendê-la 

em suas múltiplas facetas, com eventos articulados: a violência dos indivíduos 

e dos pequenos grupos deve ser relacionada com a violência do Estado; a 

violência dos conflitos, com a ordem estabelecida (p.44). 

 

Biasoto (2003) defende que as relações violentas são contingentes e precisam 

ser observadas „com os olhos‟ de quem as vivencia, não sendo possível uma 

generalização do que é uma relação violenta. Nesse sentido, caberia a indagação „a 

relação é violenta para quem?‟  

 

No momento em que podemos pensar que a violência não é uma categoria 

única, mas se traduz de acordo com cada indivíduo, ou seja, o reconhecimento 

que se tem sobre tais situações, é possível assumir uma atitude diante da 

atuação sobre questões relacionadas à violência que possibilitem uma 

aproximação das pessoas envolvidas, compreendendo o que elas próprias 

identificam como violência em seu relacionamento, nesse sentido, propiciando 

um atendimento mais eficaz (p.236). 
 

 

 

4.6.5. Ele é alguém que precisa de conselhos... E que poderia/deveria mudar 

 

Algumas narrativas indicam que o homem denunciado por violência doméstica 

adquire certa vulnerabilidade. Deixam de ser considerados os todo-poderosos homens e 

passam a ser vistos como alguém que fez uma coisa errada e que precisa de conselhos.  

 

 

Cena III 

Personagens: 

Leila – denunciante 

Carmem – testemunha de acusação – informante/avó de Leila  

Lúcia – testemunha de acusação – informante/mãe de Leila  

João – ex-marido de Leila - denunciado 

 

Carmem conta que dava conselhos a João. Já Lúcia conta que a Leila mantinha o 

relacionamento na esperança de que ele mudasse seu jeito impulsivo e agressivo.  

 

Carmem - [...] ele ligou duas vezes, dizendo pra mim: “Mande sua neta sair do meu 

caminho. Que eu não quero nada com ela. Ela que está me procurando” Aí eu disse: 
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menino, pelo amor de Deus, toma juízo, tu não é mais criança, tu já é um adulto. Eu 

conversava muito com ele, aconselhando. 

Lúcia – [...] Na esperança de que ele mudasse, porque o relacionamento que ela [Leila] 

tinha com ele era justamente o de tentar mudar um pouco a maneira dele ser, aquela 

coisa impulsiva e agressiva. 
 

 

Restam dois posicionamentos ao homem denunciado por violência conjugal: ele 

ignora a denúncia que sofreu e volta a cometer os atos de violência, ou ele muda. A juíza 

pergunta como foi o comportamento desse homem após a denúncia e espera ouvir que 

esse homem tenha mudado. 

A violência contra as mulheres parece estar associada aos modelos de 

masculinidade que fazem parte do ser homem. Também tem relação com a rejeição ou a 

aceitação das normas tradicionais sobre o que significa ser homem, inseridas no 

discurso machista que sustenta tais práticas (BARKER, 2004). Dessa forma, querer que 

o homem mude suas práticas (de agir de forma violenta frente aos conflitos) sem lhe 

proporcionar outros modelos de masculinidades é um pedido bem difícil de ter uma 

resposta. 

 

Obviamente, não é a busca de um final novelesco, feliz, mas da 

instauração da dúvida sobre as certezas que levaram ao acontecimento 

violento e às medidas jurídico-legais generalizantes. Apostamos nisso: 

nessas condições de circulação da diversidade para se refazer escolhas 

e para se contrapor à violência (MEDRADO; MÉLLO, 2008, p. 84).  
 

 

4.6.6. “Ficou um anjo” 

 

Espera-se que o homem, após ter sido denunciado, mude seu modo de agir para 

com sua mulher/ex-mulher (denunciante). Aqui estão alguns trechos que tratam dessa 

questão.  

 

Cena III 

Personagens: 

Leila – denunciante 

Juíza 

João – ex-marido de Leila – denunciado 

João Paulo – filho do casal  

Carmem – testemunha de acusação – informante/avó de Leila 

 

 

A juíza interroga sobre como o homem reage após a denúncia feita na DEAM. 

Quer saber o que Leila conta sobre o comportamento do homem após a denúncia, se ele 



 

 

117 

continua fazendo ameaças, se está procurando-a. Leila conta que, depois que foi à 

DEAM, passou a existir uma calmaria, e que João ficou um anjo. Ele a procurou apenas 

para pedir a volta do relacionamento e parou com as ameaças. A juíza fez constar na ata 

que João não voltou a fazer ameaças após a queixa na polícia.  

 

 

Juíza - Depois que a senhora prestou a queixa policial, ele continuou ainda com as 

ameaças? Como é que o comportamento dele foi? 

Leila – Aí, depois que a gente foi na delegacia da mulher, passou calmaria, né? Ficou um 

anjo. Nem ouvi falar. [...] Eu não posso dizer pra senhora que depois ele tá me 

ameaçando, não, ele, depois ele pediu pra voltar, pediu, né? Mas em termos de ameaça, 

a partir do momento que eu dei entrada no processo... no inquérito policial, ele não me 

ameaçou.  

Juíza - Que após o recurso da queixa policial o denunciado não voltou a lhe ameaçar. 
 

 

Ainda sobre o comportamento do homem após a denúncia, a Juíza pergunta a 

Carmem se ele parou de fazer as ligações (as ameaças). Carmem responde que João 

ainda passou um tempo fazendo ligações para Leila. Contudo, a juíza indaga se a 

situação não se havia acalmado um pouco. Carmem conta que a situação acalmou um 

pouco, na casa dela. Contudo, como Leila, que antes morava com Carmem, passou a 

morar com a mãe, as ligações passaram para essa nova casa. A juíza percebeu que 

Carmem falava das ligações que, segundo os relatos, João fazia para a Leila ainda antes 

da denúncia, e reforça a pergunta sobre o momento após a denúncia. E a Carmem 

afirma que não sabe se ele continuou com as ameaças após a denúncia, e isso constou 

na ata. 

 

Juíza - Depois que ela foi na delegacia, ele parou com essas ligações, dona Carmem? 

Carmem – Ele ainda passou um certo tempo fazendo ligações. 

Juíza – Mas a situação acalmou um pouco? 

Carmem – Acalmou. Depois que ele já foi chamado umas duas vezes, ele... na minha 

casa, ele melhorou. Como ela ficou morando com a mãe dela, porque ela sempre morou 

comigo, passou a morar com a mãe dela, então reverteu, as ligações vão para a casa da 

mãe.   

Juíza – A senhora sabe se mesmo depois da queixa ele continuou ligando pra ela, 

dizendo eu vou matar você? 

Carmem – Não sei dizer. 

Juíza – Não sabe dizer se, após a queixa policial, o acusado parou suas ameaças para 

com a vítima. 

 

Percebemos uma tensão entre o que a Leila conta sobre o comportamento de 

João após a denúncia e o que Carmem narra em seu depoimento. Essa tensão ficou 

registrada na ata, pois a juíza colocou tanto a informação de Leila, de que João não 
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voltara a ameaçá-la após a queixa, e o relato de Carmem, que não sabia dizer se João 

havia parado com as ameaças.  

 

Cena IV 

Personagens: 

Maria – mulher denunciante 

Adriano – ex-marido de Maria 

Juíza 

Advogada da Mulher 

 

Maria também é interrogada sobre como está o comportamento do ex-marido 

após a denúncia.  

 

 

Juíza – Bom, ele vem cumprindo essas medidas protetivas? Como é que tá a situação? 

Maria – Sobre isso ele parou de incomodar. 

Juíza - Ele parou? 

Maria – ela parou. Não me procura mais. Sobre isso não falamos mais nada. A questão é 

só assim, discussão por telefone por conta do menino... 
 

 

Adriano foi posicionado como alguém que mudou seu modo de agir após a 

denúncia. A advogada de Maria destacou essa informação em sua narrativa.  

 

Advogada da Mulher – Até porque não existe mais ameaça, né? Está pacifico. Venderam 

a casa, dividiram o dinheiro... 
 

 

4.7. Lugares (im)possíveis: os homens e as audiências   

 

Além das performances produzidas, observamos um tenso jogo de 

posicionamentos que sustentam as práticas discursivas nas audiências. Ao longo das 

narrativas, os homens que estavam sendo julgados foram posicionados (e se 

posicionaram, quando tiveram voz) na posição de provedor do sustendo dos filhos e/ou 

da casa onde moram os filhos e a ex-companheira. Além disso, a paternidade foi trazida 

como um elemento importante na avaliação desses homens.  

 

4.7.1. Ele precisa trabalhar e prover o sustento dos filhos!  

 

Cena II 

Personagens:  

Amélia – denunciante 

Carlos – denunciado 

Juíza 
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Defensor Público – defesa do homem 

Amanda – informante – irmã de Amélia 

 

A juíza pergunta a Amélia se ela sabe onde vive Carlos, se sabe onde ele trabalha, 

ou seja, ele necessariamente precisaria ter algum trabalho. Pergunta se ele faz alguma 

coisa e Amélia responde que não sabe nada dele.  

O defensor público reforça essa informação (provavelmente ele sabia mais 

informações sobre o homem, era o seu script na audiência) ao perguntar novamente se o 

homem trabalha. Foi então que Amélia disse que houve um tempo no qual ele tinha um 

comércio ambulante, e trouxe outro ator da rede, uma carrocinha, nomeada no 

diminutivo, uma coisa sem grande importância. Contudo, ressalta que o homem é uma 

pessoa trabalhadora.  

Outro elemento mencionado foi a idade da menina, que corresponde ao tempo 

em que Amélia criou sozinha (e ainda o faz) a filha do casal, sem que o homem ajudasse 

em seu sustento. Mas como pode? Ela estava indignada porque Carlos ficara esses anos 

todos sem sustentar a menina (sua obrigação!) e agora queria vê-la.  

 

Juíza – Ele tá onde? 

Amélia – Eu não sei lhe dizer. 

Juíza – Nada?  
Amélia – Não. 

Juíza – Nem onde ele trabalha, nem o que ele faz? Nada? 

Amélia – De jeito nenhum.  [...] e ele nunca deu nada a menina, nada. A menina já tem 

oito anos, por que vem agora? 

Defensor Público – Senhora Amélia, me diga uma coisa, ele trabalha? 

Amélia – eu não sei, né. Tinha uma época que ele botava uma carrocinha... Ele é uma 

pessoa trabalhadora, sabe? 
 

 

Carlos só teria o direito de ver a filha se estivesse cumprindo com seu dever de 

pai, de ser o provedor. Ele precisaria prover o sustento da filha para poder vê-la. Como 

não cumpria essa exigência, não tinha esse direito.  

 

 

Amanda – Desde que ela se separou dele, ele nunca deu nada à menina. 

Juíza – Que no dia do ocorrido, o acusado foi ao trabalho da vitima e pediu para ver a 

filha do casal, mas como ele nunca contribuiu para o sustento da criança [...] a vítima 

não permitiu. 
 

 

Para reforçar as informações sobre o trabalho do homem, o defensor público refaz 

a pergunta a Amélia. Também interrogou Amanda sobre se sabe dizer se Carlos trabalha 

ou se faz “bicos” (trabalho informal).  
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Amanda então responde que, na época em que Carlos se relacionava com Amélia, 

vendia salada de frutas em uma carrocinha. Contudo, ao ser indagada da razão de o 

homem não ajudar no sustento dos filhos, afirmou que não sabia o motivo, mas que 

algumas vezes ele tinha tentado sair com a filha mais nova do casal a fim de lhe comprar 

roupas, mas a Amélia não deixou.  

 

 

Defensor Público – E a senhora sabe o que ele faz da vida, se ele trabalha, se faz bicos? 

Amanda – Ele, quando tava com ela? Eu sei que ele vendia salada de fruta na 

carrocinha. 

Defensor Público – A senhora sabe por que ele não pagava nada, não dava nada pros 

filhos? 

Amanda – Não ... 

Juíza – Não sabe dizer por que razão o acusado não contribui com o sustento dos filhos.  

Amanda – Às vezes ele pegava e queria sair com a menina, deixa eu comprar um vestido 

pra ela. Mas ela não deixava... 
 

 

Cena III 

Personagens: 

Leila – mulher denunciante 

João – homem denunciado 

Juíza 

Defensor Público – do homem 

Lúcia - testemunha de acusação – informante/mãe de Leila 

Gorete – testemunha de defesa – informante/irmã de João  

 

 

O defensor público interroga Leila sobre as atividades de trabalho de João. A juíza 

inseriu essa informação na ata da audiência.  

 

Defensor público – Dona Leila, me diga uma coisa, ele trabalha?  

Leila – Na maioria das vezes, ele foi autônomo, mas quando a gente morava em 

Fortaleza ele trabalhava na praia, com motocicletas.  

Juíza – Chegaram a morar em Fortaleza, onde o acusado trabalhava, na praia, com 

motocicletas.  
 

 

Sobre o trabalho de João, Lúcia apresentou argumento negativo de que uma das 

queixas de Leila era a inconstância do marido no trabalho. E que ele, ao invés de se fixar 

em um trabalho, queria que Leila trabalhasse. Mas, que absurdo! Ela trabalhar e ele 

não? Jamais! 

 

Lúcia - Ela não aceitava as violências dele e também a falta de constância no trabalho. 

Ele tava sempre mudando de trabalho. [...] Sem emprego, sempre adiando e ela sempre 

falando com ele, e ele, ao contrário, queria levar o curriculum dela pra um emprego, pra 

ela começar a trabalhar. 
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Lúcia queria mesmo mostrar que João não trabalhava. Trouxe à narrativa o 

argumento de que um dia o cartão telefônico dele estava sem crédito e ela precisou ligar 

de volta para o orelhão a fim de saber o que ele queria conversar. Nem crédito de 

telefone ele tinha... 

 

Lúcia - Então ele ligou pra mim, conversou muito comigo, inclusive ele tava sem crédito, 

eu liguei pro telefone pra saber o que era que ele queria 
 

A juíza perguntou a Gorete se João trabalhava. Gorete afirmou que sim. Foram 

inseridas na ata as informações de que João ora trabalhava, ora não trabalhava.  

 

Juíza - Ele trabalha, estuda? 

Gorete – Trabalha. 
Juíza – Ele trabalha em quê? 

Gorete – Vendedor de automóveis, ele vende automóveis. 

 Juíza – Que o acusado [...] trabalha com vendas de automóveis. 
 

 

 

Cena IV 

Personagens: 

Maria – mulher denunciante 

Adriano – ex-marido de Maria 

Juíza 

Defensor Público – de Adriano 

 

 

O defensor público indaga a Adriano se ele trabalha. Adriano conta sua história, 

do tempo em que ficou desempregado, contudo logo enfatiza que agora está sendo 

contratado por uma empresa.  

 

Defensor Público – O senhor trabalha, seu Adriano?  
Adriano – Eu tava desempregado, agora eu tô fazendo teste numa empresa aí, uma 

imobiliária, tão me contratando. Eu sempre fiquei esse tempo todinho e dava um jeito de 

dar o dinheiro da menina. Esse tempo todinho eu tava parado.  
 

 

Maria toma para si a vez da fala e reforça que Adriano já estava há alguns meses 

sem dar o dinheiro da filha do casal. 

 

Maria – Desde janeiro ele tá sem dar o dinheiro todo da menina. 

Juíza – A gente pode falar sim, não pode dar mil, mas pode dar dez, pode dar vinte. Uma 

coisa certa que possa ajudar. 

Defensor Público – O senhor pode contribuir com trinta reais... 
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Adriano impunha a si mesmo essa obrigação de prover o sustento dos filhos. O 

defensor público lhe perguntou sobre sua vida, e ele prontamente respondeu que 

trabalha, embora isso não tenha sido perguntado.  

 

 

Defensor Público – E como é que tá sua vida? O senhor tá com seu filho. 

Adriano – Eu trabalho... Moro na casa da minha mãe. E a casa lá é alugada. 

Defensor Público – Por que a obrigação é dele, né? Não é por que ele é o „homem‟, é 

obrigação dos pais. Não é? 
 

 

Percebemos um movimento de ruptura. O defensor público afirmou que não é só 

o homem que tem a obrigação de sustentar os filhos, e sim o casal. 

Do homem é esperado que trabalhe e faça alguma coisa para sustentar a si e a 

família. Isso é o esperado pela juíza e pelo defensor público. Inserir na narrativa a 

informação de que o homem que está sendo julgado trabalha parece ser necessário e 

conta como ponto positivo. Ao longo das audiências, o defensor público sempre 

perguntava se esse homem trabalhava e, nas ocasiões em que esteve desempregado, 

era justificado por não estar contribuindo para o sustento dos filhos, por estar na 

situação difícil de desemprego, mas que ao voltar a trabalhar prontamente contribuiria 

financeiramente. O sustento dos filhos é obrigação do casal, porém, ao homem não cabe 

a possibilidade de não realizar essa função. 

Para Parker (1991), o sistema patriarcal brasileiro valora o masculino a partir da 

virilidade. A masculinidade hegemônica funciona como um modelo que requer dos 

homens a dominação e a ascendência social. Exercem o poder controlador sobre outros 

homens e principalmente sobre as mulheres. Esse seria um modelo cultural ideal e que 

não é atingido; contudo, orienta práticas e expectativas. Nas cenas das audiências, 

percebe-se que a juíza, o defensor público e a própria mulher (denunciante) desejam que 

o homem (denunciado) realize o padrão hegemônico do homem controlador da relação, 

na medida em que cumpre suas obrigações de homem. Não cabe ao homem ficar sem 

trabalhar, sem sustentar ou contribuir para o sustento dos filhos. Silveira (2009) já 

sinalizou que a desestabilização dos padrões hegemônicos, tais como o desemprego dos 

homens, leva a conflitos nas relações conjugais e muitas vezes a situações de violência.  

Gilmore (1994) realizou um estudo retrospectivo e intercultural sobre a virilidade 

e a masculinidade. Afirma que o tema da virilidade está presente em todas as 

sociedades. Somos então questionados: “E é assim por quê? Por que em tantos lugares 
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é pedido aos homens que atuem como homens? Que sejam homens?” (p.21). 42 

Independentemente das distinções normativas, todas as sociedades fazem 

diferenciações entre o masculino e o feminino. Além disso, todas as sociedades 

proporcionam aos homens e às mulheres, em idade adulta, diferentes papéis sexuais. 

A partir de pesquisas etnográficas com homens em várias partes do mundo, 

Gilmore (1994) afirma que, embora não se possa dizer que existe um arquétipo geral da 

virilidade e da masculinidade, elas existem e estão localizadas no contexto cultural. 

Assim, a virilidade é uma prova (imposta aos homens) na maioria das sociedades. 

Aos homens são impostos os trabalhos mais perigosos, por conta de sua 

anatomia. As ideologias de virilidade obrigam os homens a se prepararem para as lutas, 

em detrimento de terem sua identidade (viril) ameaçada, o que seria pior que a morte. 

Desse modo, a virilidade se relaciona diretamente com as tensões do papel de homem. 

Para ser homem (macho), na maioria das sociedades estudadas por Gilmore 

(1994), é necessário engravidar a mulher, proteger os que dele dependem e manter 

seus familiares, o que ele chama de “macho prenhador-protetor-provedor”. 43 Essa tripla 

imagem depende dos critérios sobre o papel dos homens em cada sociedade. 

Especificamente na sociedade ocidental, esse tripé parece estar relacionado com o que 

se chama ganhar a vida. A virilidade é uma espécie de procriação masculina e implica a 

autossuficiência desse homem que precisa ganhar a vida. Ele precisa ter filhos para 

mostrar que é viril, mas, além disso, precisa prover o sustento desses filhos e promover a 

segurança de sua família. 

Problematizamos as relações de gênero presentes nas relações violentas 

abordadas. Nesse sentido, as discussões de gênero foram necessárias em alguns 

momentos, embora não seja isso o foco desta pesquisa. Reforça-se a ideia que é 

necessário incluir os homens na discussão sobre a violência conjugal. Contudo, não 

desejamos uma crítica às avessas, que os colocaria no lugar de vítimas. Buscamos 

destacar que, no contexto da violência conjugal, os homens ocupam diferentes lugares, e 

tanto são agentes como vitimas das violências (LIMA, 2008). Muitas dessas funções 

exigidas dos homens são impossíveis de ser alcançadas. Esse aspecto será tratado nas 

próximas discussões.  

Uma impressão que deixam as audiências é que, se o homem que está sendo 

julgado não trabalha e não provê o sustento dos filhos, isso se configura como um 

                                                
42 Tradução nossa.  
43 Tradução nossa. “El varón preñador-protector-proveedor” (p.217).  



 

 

124 

elemento negativo no seu processo. Alguns homens qualificam-se na disposição viril de 

ser trabalhador, associada ao ideal do companheiro-provedor. Leal e Boff (1996) 

destacam certo consenso na literatura antropológica que aponta a virilidade como um 

importante aspecto na significação do que é ser homem. Assim, os modelos de 

masculinidade são fundamentados na firmeza, força e superioridade viril, e parecem 

estar ancorados na figura de pai-marido, que aparenta ter domínio sobre a reprodução 

social da família e autoridade sobre ela. A virilidade aparece como um aspecto 

fundamental no âmbito afetivo-sexual, visto que diz respeito às possibilidades de 

sustentar um lar. Entretanto, a constituição do ser homem em níveis mais maduros 

enfrenta algumas dificuldades na conformação plena desse modelo de força viril. 

Algumas narrativas das audiências tratam de tais imposições.  

 

4.7.2. “Mas ele procura os filhos”? 

 

 

O fato de o casal em conflito na justiça ter filhos é tido pela juíza como um 

complicador para a resolução do caso. Quando o casal tem filhos, passa a ter um 

problema eterno. Precisará resolver a questão da visitação dos filhos menores.44 As falas 

da juíza, apresentadas a seguir, salientam esse complicador.  

 

É, o Sr. é pai, tem o direito de ver os filhos. Os conflitos que tem com ela [mulher] não 

tem nada a ver com eles (filhos). 

 

A obrigação não é dele porque é homem. A obrigação com as crianças é dos pais.  

 

Cena II 

Personagens:  

Escrivã/Juíza – Narrativa escrita pela escrivã (na DEAM, a partir da queixa feita pela 

mulher) e lida pela Juíza no início da audiência.  

Amélia – denunciante 

Carlos – denunciado 

Juíza 

 

A escrivã narra que a filha mais nova do casal não tem um bom relacionamento 

com o pai. Entretanto, ele queria ver a filha a todo custo, sendo inclusive agressivo com 

Amélia porque ela não queria que ele visse a menina.  

Amélia conta que a solicitação para ver a menina era apenas quando estava tudo 

bem. Entendo que Amélia se referia a visitas curtas e esporádicas que Carlos fazia à 

                                                
44 Nos casos narrados os filhos estão sob a guarda da mãe.  
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filha. Amélia também já se queixara de que ele não ajudava financeiramente na criação 

dos filhos do casal, e que inclusive o mais velho mora em Caruaru45 com a avó.   

 

Escrivã/Juíza – [...] que a filha mais nova do casal não tem um bom relacionamento com 

o pai.  [...] o denunciado que a derrubou da bicicleta em que se encontrava e começou a 

lhe fazer ameaças, exigindo ver a filha de todo jeito. 

Amélia – É. Porque vê só, eu não podia deixar minha filha na mão dele. Quando tava tudo 

bonzinho, quando a menina tava boazinha, aí ele queria ver a menina.  

Amélia – Se você tocar na minha filha, você vai ver, viu?  

Juíza – Que o acusado, quando queria visitar a filha do casal, proferia ameaças contra a 

declarante. 
 

 

Cena III 

Personagens: 

Leila – mulher denunciante 

João Paulo – filho do casal 

Juíza 

Advogado do Homem 

João – ex-marido de Leila – denunciado 

Gorete – testemunha de defesa – informante/irmã de João  

Joyce – testemunha de defesa – informante/irmã de João 

 

 

Leila conta que recebeu uma ligação de João pedindo para ver João Paulo, o que 

não seria possível, pois estava longe. João costuma ver o filho. A visitação foi 

regularizada na justiça. Embora Leila estivesse falando da visitação do filho do casal, a 

juíza inseriu na ata que João insistia para ver Leila e que foi ela quem procurou a justiça 

para regularizar as visitas à criança.  

 

Leila - Sim, foi no dia que eu tava na praia, dia 19, que eu tava na praia com João Paulo e 

ele ligou pra ver João Paulo. Eu disse, ó João, não dá porque eu tô na praia. Eu tô longe. 

Juíza – [...] a declarante se encontrava na praia, acompanhada de seu filho, quando 

recebeu um telefonema do denunciado, o qual insistia para vê-la, que respondeu a ele 

que naquele momento não seria possível... 

Leila – [...] Ia ver João Paulo, como até hoje, vai, passa 10, 15 minutos e depois vai 

embora. 

Juíza – Ele alguma vez procurou a senhora para tentar regularizar o direito de visita do 

filho do casal? 

Leila – A gente foi à justiça... 

Juíza – Sim, mas foi ele que foi à justiça? 

Leila – olha a gente ... 

Juíza – Certo, Ele nunca lhe procurou pra dizer “olha, eu quero regularizar as visitas”...? 

Leila – Não. Ele chega e diz que quer daquele jeito, do jeito dele, e eu digo: não. Do seu 

jeito não vai ser, vai ser do jeito que a justiça achar que deve ser.  Eu não confio em você.  

Juíza – Certo. Que foi a declarante que avisou a regularização de visitas do filho do casal.  
 

                                                
45 Cidade localizada no Agreste de Pernambuco.  
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As visitas ao filho causavam conflitos ao casal. Leila (que tinha a guarda do filho) 

não queria deixar que João se encontrasse com João Paulo sempre que ele queria. De 

acordo com o relato de Gorete e Joyce, as visitas ao filho eram estabelecidas por Leila, 

quando ela queria deixar, e que gostariam que João Paulo também frequentasse sua 

casa (a casa da avó paterna).  

O advogado de João pediu à Juíza que perguntasse a Gorete se Leila deixava João 

ver o filho. Gorete responde que Leila apenas permitia quando queria. Essas informações 

foram inseridas na ata.  

 

Advogado do Homem – Se ela sabe informar se ela, nesse período, deixou ele visitar o 

filho? 

Juíza – A senhora sabe dizer? Se a vitima deixou o acusado visitar o filho?  

Gorete – Ela deixa assim, quando quer. 

Juíza – E atualmente é assim? Só deixa quando quer? Que a vitima só deixa o acusado 

visitar o filho do casal quando quer.  

 
 

Durante seu depoimento, Joyce informou que a pendência que havia entre João e 

Leila, após a separação, era a visitação do filho do casal.  

 

Joyce – Não. A única coisa que era comentada era sobre o filho.   

Juíza – Certo. Nunca viu o acusado telefonando de sua casa ou de qualquer outro local 

para a vitima ameaçando-a de morte; que o acusado se conformou com a separação. A 

questão do filho por quê? Ela não deixava ele ver o filho? Era isso? 

Joyce – Sim, era mais a questão de tentar fazer com que o menino é... fique indo 

também, pra visitar a gente. A questão que eu via de conversa dos dois era em relação a 

isso.  

Juíza – Que apenas via o acusado conversando com a vitima a respeito do direito de 

visitação do filho do casal. 
 

 

Cena IV 

Personagens: 

Maria – mulher denunciante 

Adriano – ex-marido de Maria 

Juíza 

Advogada da Mulher 

Menino – filho mais velho do casal – mora com Adriano. 

Menina – filha mais nova do casal – mora com Maria 

 

 

 

Maria conta que o motivo das discussões com Adriano é a questão do 

contato com a filha mais nova do casal.  
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Maria – [...] A questão é só assim, discussão por telefone por conta do menino. 

Juíza – Já entrou na vara de família? 

Advogada da mulher – Não. Ela não entrou ainda não. 

[...] 

Juíza – Já tá cada um pro seu lado, é? O senhor tem visitado a sua filha?   

Adriano – Tenho, eu vi minha filha fazem dois meses, esse mês agora ela não deixou 

não. 

Juíza – Certo. A gente pode atentar com relação a isso, o dia certo pro senhor poder 

visitar a menina. 
 

Adriano é interrogado pela juíza sobre suas visitas aos filhos do casal. Ele se 

queixou de que Maria não lhe deixa ver a filha mais nova do casal.  

 

Juíza – O importante é que vocês têm filhos, têm vínculos.  
[...] 

Juíza – São dois meninos? 

 Maria – É um menino e uma menina. 

Juíza – Um menino e uma menina, qual a idade deles?  

Maria – O menino tem 8 e a menina tem 3. Aí, pronto.  
 

 

Um dos filhos do casal mora com o pai (Adriano) e o defensor público ressaltou 

essa informação a fim de que fosse inserida na ata da audiência.  

 

 

Defensor público – O menino mora com ele? 

Juíza – O menino mora com o senhor?  

Adriano – O menino mora comigo.  
 

 

E discutem como será a visitação de Adriano à filha mais nova do casal.  

 

Defensor público – Em relação às visitas, como tão sendo feitas? Como é que fica a 

visitação, ele já disse que não se opõe, quando ela quer ver o filho, ela vê, a gente podia 

botar as visitas quinzenalmente?  

Advogada da Mulher – Qual a idade da menina? Três anos, é? Ela já ta acostumada a ir 

com ele?  

[...] 

Maria – Porque, na realidade, final de semana ele passa com ela. 

Advogada da Mulher – No sábado ela pega o menino, e depois fica com os dois [...] 

Juíza – Ele passaria o sábado e você o domingo, todo final de semana? 
Maria – É.  

Juíza – Fica melhor assim? 

Defensor público – Eu acho melhor passar um fim de semana com ele e outro com ela... 

Juíza – Eu também, se não dá problema...  

Defensor público – O importante é o seguinte, o senhor pegaria a criança na sexta-feira, 

na casa da mãe dela, o senhor sabe onde é? Tem algum problema em ir lá?  

Juíza – Tem problema dele ir lá? 

Maria – Não. 
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Machado (2001) destaca que o imaginário da paternidade está relacionado com a 

masculinidade e tal repertório está presente na fala dos homens entrevistados em sua 

pesquisa. A partir de sua perspectiva sócio-histórica, a autora traz à tona uma leitura que 

se propõe a abordar o homem como social, ou seja, tudo aquilo que o torna homem é 

proveniente do social, do mundo da cultura e do universo simbólico construído 

historicamente. A experiência e o conhecimento socialmente produzidos pelos sujeitos 

são acumulados ao longo da história e apropriados por intermédio das ações 

partilhadas. 

Acerca da investigação sobre o significado e a vivência da paternidade no projeto 

de vida dos homens, Velázquez (2006) ressalta que o processo de construção dos 

homens incorpora muitos estereótipos relacionados com a identidade de gênero e com o 

modelo de masculinidade hegemônica. Nesse padrão de masculinidade, o poder, a 

liberdade, a razão e a verdade são atribuídos às atividades de êxito no campo do 

trabalho e no cuidado da família e dos filhos. 

A perspectiva relacional de gênero permite abordar a construção da identidade 

masculina, mais especificamente a paternidade, entendendo-os como processos 

socioculturais representados e significados mediante as condições impostas aos 

homens. São apresentadas agora algumas narrativas para ilustrar tal aspecto.  

A paternidade e suas formas de exercício têm-se tornado cada vez mais tema de 

estudo e discussões, seja dos deveres (mais profundamente explorados e exigidos), seja 

dos direitos de ser pai e exercer essa função. Para Rodrigues (2009), é possível falar de 

uma valorização social da paternidade. Ser pai, ter um filho, é considerado algo nobre e 

motivo de status social. Então, na sociedade brasileira, aquele que se torna pai 

demonstra sua masculinidade. 

Algumas narrativas ouvidas no cenário do juizado falam da paternidade como de 

um dever do homem pai. O homem que tem filhos deve (seu dever enquanto cidadão de 

bem) procurar ver os filhos, regularizar as visitas e prover financeiramente esses filhos. 

Se ele cumpre esses requisitos, tem ponto positivo; caso contrário, pesará 

negativamente em sua avaliação para a sentença. Vale ressaltar que o cuidado e a 

afetividade, ligados ao exercício da paternidade, não aparecem como elementos 

necessários a esses homens pais que estão sendo julgados. 

Mais informações sobre o homem (que não têm relação direta com a denúncia 

ora apurada) são solicitadas para constar na ata da audiência. É perguntado se esse 
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homem tem outros filhos de um relacionamento anterior, se ele já se relaciona com 

outra pessoa e se ele provoca medo nas pessoas. Mostraremos agora tais argumentos.  

 

 

4.7.3. “Ele tocou a vida dele? Conheceu outra pessoa?” 

 

É esperado desses homens que organizem suas vidas, principalmente nos casos 

de separação do casal. Esse “tocar a vida” implica que o homem se envolva (afetivo-

sexualmente) com outra pessoa. É imposto a esses homens que tenham outros 

relacionamentos como forma de provar que mudaram suas vidas e, na companhia de 

outra pessoa, não cometerão mais os atos violentos denunciados que os levaram até o 

juizado.  

 

 

Cena III 

Personagens: 

Leila – Mulher denunciante 

Defensor Público – do homem 

Juíza 

João – ex-marido de Leila – denunciado 

Carmem - testemunha de acusação – informante/avó de Leila. 

Gorete – testemunha de defesa – informante/irmã de João  

Joyce – testemunha de defesa – informante/irmã de João  

  

 

O defensor público indaga a Leila se João, atualmente, tem outra pessoa. Se ele 

tem outra companheira. Leila responde que não sabe, e a juíza insere essa informação 

na ata de audiência.  

 

Defensor público – Você sabe dizer se no momento ele tem outra companheira? Outra 

pessoa? 

Leila – Não. 

Defensor público – Ah, no momento ele tá solteiro? 

Leila – Não sei. 

Defensor público – Ah, não sabe...  

Juíza – Não sabe dizer se atualmente ele se relaciona com outra pessoa. 
 

 

O defensor repete a pergunta a Carmem, a Gorete e a Joyce; contudo, as 

respostas não coincidem. Carmem responde que não sabe informar se João se relaciona 

com outra pessoa; Gorete informa que ele está sim, com outra pessoa. Essa divergência 

de respostas pode ser porque Carmem não tem tanto contato com João como Gorete e 

Joyce (ele mora com elas). Porém, a resposta de Joyce diz que ele não tem um 
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relacionamento sério no momento. As duas irmãs de João deram uma resposta diferente 

para a mesma pergunta, e essa tensão ficou registrada na ata de audiências.  

 

Defensor público – Em relação a ele, dona Carmem, a senhora sabe se ele arrumou 

outra pessoa, se ele tocou a vida dele, se ele conheceu outra pessoa, a senhora não teve 

mais notícia? 

Carmem - Não.  

Juíza – Não sabe dizer se o acusado passou a se relacionar com outra pessoa.  

[...] 

Juíza – Ele já se relaciona com outra pessoa? 

Gorete – Já. 

Juíza – Que o acusado atualmente se relaciona com outra pessoa. 

[...] 

Juíza – [...] Ele já tem outra pessoa? O acusado? Não? 

Joyce. – Não. 

Juíza – Que o acusado não se relaciona atualmente com outra pessoa. 

Joyce – Relacionamento que eu digo é assim, coisa séria, que leva em casa, né? 

Juíza – Ah, mas ele tem?  

Joyce. – Não...  

Juíza – Não, um relacionamento sério, um namoro. Alguma coisa assim. 

Joyce. – Não, no momento, não.  

 
 

Para esse homem tocar a vida, precisa ter uma outra pessoa. Isso conta como 

ponto positivo, pois significa, na teoria, que esse homem não irá mais procurar essa 

mulher, não será mais violento com ela, pois tem outro relacionamento, conheceu outra 

pessoa. 

 

 

4.7.4. Ele tem que ser preso?  

 

Cena II 

Personagens:  

Amélia – denunciante 

Homem – denunciado 

Juíza 

Defensor Público – defesa do homem 

 

 

A escrivã narrou (na denúncia) que o homem foi espancado pelos vizinhos após os 

fatos descritos na denúncia e que chegou a ser preso. A juíza não ratificou essa 

informação para que constasse na ata da audiência, mesmo após a pergunta do 

defensor à mulher sobre o espancamento do homem.  

 

Escrivã/Juíza – [...] Diante deste fato os vizinhos foram atrás dele, o espancaram e 

acionaram a policia que chegou ao local e prendeu em flagrante delito o denunciado, o 

qual foi solto posteriormente, mediante o pagamento de fiança. 
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Defensor público – Espancaram ele na rua, foi? [...] 

Amélia – A comunidade, o pessoal que se revoltou, ele foi perturbar no mercadinho. 

 
 

Cena III 

Personagens: 

Leila – denunciante 

João – ex-marido de Leila – denunciado 

Juíza 

 

Uma opinião contrária à prisão do homem é expressa por Leila. Ela foi 

questionada sobre se sentia medo da ameaça de que havia falado sofrer por parte do 

João; contudo, diz em seu argumento que não queria que ele fosse preso. Ela queria 

apenas viver em paz.  

 

Juíza – A senhora ficou com medo dessa ameaça dele? 

Leila – Fiquei com medo  

Juíza – Por quê? 

Leila – Depois disso... é a incerteza. Quero viver em paz. Se a senhora me perguntar: 

quer que ele vá preso? Eu digo: Não! Eu só quero viver em paz. 
 

 

Leila procurou a justiça talvez em busca de um reordenamento da relação com o 

ex-marido. Mais do que obter um procedimento jurídico, ela queria uma resolução para o 

conflito. Em outras passagens da narrativa, ficou claro que ela não queria mais viver ao 

lado do João, que eles não davam certo juntos, porém, ela afirma que não quer que ele 

seja preso, apenas quer viver em paz. Essa paz seria o oposto da situação de conflito em 

que vive. A demanda é mais por uma resolução dos conflitos do que por penalização 

daquele homem. 

Uma das soluções para a violência conjugal seria a detenção do suposto agressor. 

A partir dos casos que ouvi no cenário do Juizado, percebo que, na prática, o que 

acontece é que, após a denúncia, o homem é detido e levado para a DEAM. Se ele tiver 

condição46 de pagar a fiança, e/ou se for réu primário,47 é solto e responde ao processo 

em liberdade. Caso contrário, é preso e encaminhado para o Cotel, e depois para o 

Presídio. O alcance dessa política de detenção do suposto agressor é seletivo para 

determinadas classes sociais e grupos étnicos. Em outras palavras, a maioria dos que 

são presos é constituída de pobres e negros (RIFIOTIS, 2004). 

                                                
46 Muitas vezes o homem não tem condições de pagar, mas consegue rapidamente ajuda financeira de 

parentes, familiares, amigos, etc. e paga a fiança arbitrada na DEAM, cujo valor é variável e estabelecido 

na hora, visto que não existe um valor pré-estabelecido.  
47 Termo que denomina a pessoa que não teve outra passagem pela justiça, que tem a ficha limpa.  
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A prisão do homem denunciado por violência configura-se como ponto de tensão 

nas narrativas apresentadas. A relação é de muita proximidade pessoal e envolve 

diretamente o filho do casal e os familiares de Leila. Os laços afetivos que estão nesse 

emaranhado de relações são bastante significativos para as pessoas envolvidas 

(RIFIOTIS, 2007). 

Batista (2008) afirma que as mulheres48 estão usando o mesmo veneno que as 

submetia, mutilava e matava, ao depositarem todas as suas esperanças no poder 

punitivo para o tratamento da violência doméstica e familiar. Como o sistema penal 

brasileiro opera de modo seletivo, os homens denunciados por violência conjugal que 

chegam a ser presos são, principalmente, os negros e os pobres. 

Como alerta Gregori (1993), é necessário atentar para a demanda das mulheres 

que não querem punir seus maridos/ex-maridos. A Lei Maria da Penha constitui um 

importante aparato político e jurídico contra as práticas de violência doméstica. No 

entanto, certamente, não resultará na igualdade desejada. Uma legislação brasileira 

específica para esse crime teria de evidenciar essa violência, por se tratar de um 

problema social mais amplo e complexo, e somente sua judicialização não o resolve 

(RAMOS; LAGO, 2009). A importante sensibilização social para o tema da violência é um 

dos grandes avanços dessa Lei, principalmente porque essa não é uma contribuição que 

se espera das leis de modo geral. Contudo, ao mesmo tempo em que promove o debate 

acerca das opressões privadas sofridas por várias mulheres, a Lei trata de modo 

naturalizado a ênfase dada à intervenção punitiva. A opressão sofrida por essas 

mulheres tem suas raízes no poder punitivo, privado e senhorial. A ideia compartilhada é 

de que “Trata-se apenas de caracterizar legalmente a violência doméstica e mandar para 

a cadeia o agressor, ou submetê-lo a restrições de direito que, caso descumpridas... 

Prender, prender, prender, para que tudo continue igual” (BATISTA, 2008, p. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 O autor se refere principalmente a algumas correntes dos movimentos feministas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

O mais interessante na vida e no trabalho é o que permite 

torna-se algo de diferente do que se era no início. Se você 

soubesse ao começar um livro o que se ia dizer no final, 

você crê que teria coragem de escrevê-lo? Isso que vale para 

a escrita e para uma relação amorosa, vale também para a 

vida. O jogo vale a pena na medida em que não se sabe 

como vai terminar (FOUCAULT, 1982, p. 01). 

 

 

Estas considerações finais não pretendem ser conclusivas, nem se encerraram 

por aqui. Algumas das discussões levantadas nesta dissertação precisam ser retomadas 

e aprofundadas.  

Apontar que a violência contra as mulheres é um fenômeno complexo já é um 

passo importante, mas nada original. Contudo, analisar essa complexa dinâmica 

produzida nas audiências e o jogo discursivo que performa práticas e sujeitos é uma 

contribuição particular deste trabalho.  

O impacto trazido pelas organizações sociais mediante a construção da categoria 

violência conjugal implicou a definição de políticas públicas e de investimento por parte 

do Estado nesse campo. Foram criadas Delegacias e Juizados Especializados no 

tratamento desses casos. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

foi o lócus desta pesquisa e a inserção naquele cenário foi um desafio. Foi necessária a 

adaptação e compreensão das dinâmicas e termos jurídicos, muitas vezes bastante 

específicos.  

No estudo de narrativas de casos de violência conjugal, nosso olhar serviu-se das 

lentes dos estudos das relações de gênero sobre masculinidades. Confesso que estudar 

masculinidades, sendo mulher, é bastante difícil. Sempre escuto ecoar a voz de uma 

integrante do movimento feminista, em certa reunião da qual participei: “Você é 

pesquisadora, uma mulher, e fica perdendo tempo estudando os homens. Isso é um 

absurdo!” Mas são essas mesmas palavras que me fazem prosseguir neste desafio de 
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pesquisar os homens e de me engajar em movimentos que mobilizam homens e 

mulheres pela equidade de gênero.  

Atualmente, faço parte da RHEG (Rede de Homens pela Equidade de Gênero), que 

promove a Campanha Brasileira do Laço Branco, cujo objetivo é engajar os homens pelo 

fim da violência contra as mulheres por acreditar que é necessário envolver também os 

homens neste debate ético e político, por acreditar que os homens também são parte 

desta sociedade que se sustenta em sistemas que hierarquizam as relações de poder, 

baseadas em modelos pré-estabelecidos que performam masculinidades num jogo entre 

privações e privilégios. Parafraseando Scott (1995), gênero pode ser entendido também 

como uma categoria útil para as análises psicossociais. Desse modo, a perspectiva de 

gênero está presente ao longo da pesquisa.  

Também tivemos o cuidado de posicionar nossa produção, ao demarcar, já na 

apresentação, que sou uma mulher que pesquisa e atua no campo dos estudos e 

intervenções políticas sobre violência contra a mulher. Ressaltamos, assim, a 

necessidade da reflexividade e da indexicalidade da produção científica.  

O conhecimento mais aprofundado das leis e de seu exercício por meio do 

judiciário nos ajudou na compreensão dos elementos normativos que contribuem para a 

definição, manutenção e até mesmo para a mudança das relações sociais, o que 

possibilita a configuração de novos/outros sujeitos sociais.  A Lei 11.340/06 

implementou a instalação de juizados específicos para tratar dos casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, porém, não garante que ocorram mudanças de 

comportamento das pessoas envolvidas nas situações de violência.  

A abordagem criminalizadora constitui um ganho contra a impunidade, mas, 

também gera uma série de obstáculos para sua compreensão e limita as possibilidades 

de intervenção nos casos de conflitos conjugais. Aquele homem julgado pode ser punido 

e, em muitos casos, não entra mais em conflito com aquela mulher que o denunciou. 

Entretanto, ele provavelmente vai relacionar-se com outras pessoas, outras mulheres, 

com as quais, infelizmente, também muito possivelmente, ele vai lidar com os conflitos 

de modo ainda mais violento. Compartilhamos da ideia de que devemos: 

 

Tratar homens não como naturalmente gêneros masculinos da espécie, 

mas como simulacros, ou exercícios de modos de ser masculinos, que 

necessitam ser re-afirmados a cada momento exatamente por não 

serem naturais. Quantos caminhos temos pela frente! Muitas vezes 

identificamos até o rumo e a direção a ir, mas os caminhos são 

múltiplos. Temos de fazê-los, sem universalizações. Caracterizar menos 

a espécie humana como universal, e mais como experimentações 
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diversas. Viver a espécie como mutante, ou seja, como apresentando 

modos de viver, muitas vezes, marcadamente distintas das de seus 

ascendentes (MÉLLO; MEDRADO; BERNARDES, p.18).  
 

O que fazer? A indignação não é suficiente. Por ser uma reação de adesão e emoção, 

não é necessariamente o melhor percurso na busca por mudanças sociais, além de que 

pode ser um problema ou uma oportunidade. Quais os caminhos que existem então? 

Sem dúvida, a denúncia dos casos de violência conjugal é mais que necessária; é uma 

exigência ética. O silêncio, como há muito dizem as feministas, é cúmplice da violência. 

Além disso, a capacidade de transformar a indignação em resultados deve ser o alvo: “O 

cientista pode, através da sua pesquisa, dizer o que os atores sociais podem, e no limite, 

o que querem fazer, mas nunca o que devem fazer” (RIFIOTIS, 2007, p. 145). 

Os processos jurídicos, de modo geral, abrem o espaço privado do casal, tornando 

pública a vida pregressa do acusado e da denunciante. O espaço da audiência abre a 

possibilidade de avaliação dos atos e do desempenho de ambas as partes, a fim de 

extrair as razões que os condenam ou absolvem: “Assim, os dilemas entre a moralidade 

pública e a moralidade privada são explorados para a construção da verdade jurídica” 

(RIFIOTIS, 2004, p. 110). 

Estamos em pleno debate sobre a complexidade das novas configurações 

público/privado e da judicialização do cotidiano, das relações de modo geral. A 

judicialização das relações conjugais configura-se como um conjunto de práticas e de 

valores pressupostos no Juizado, que lê a violência conjugal de uma forma criminalizante 

e estigmatizadora, com base na polaridade vítima/agressor e na figura do réu, com vista 

à criação de mecanismos jurídicos para ampliar o acesso ao sistema da justiça para 

problemas antes considerados de ordem privada, como é o caso da violência conjugal, a 

fim de reduzir a impunidade (RIFIOTIS, 2007). 

A discussão da judicialização ainda é bastante recente e controversa. É preciso 

trabalhar para a punição dos atos criminais, entretanto, isso não é suficiente. A prisão 

como medida social impõe limites. Além do mais, fazem-se necessárias políticas sociais 

mais amplas, que atuem diretamente nos conflitos, e serviços que ampliem o acesso a 

outros modos de resolução de conflitos e seu agenciamento. A atenção não deve estar 

totalmente focada no campo do direito. São precisas Políticas Públicas de educação, 

trabalho, lazer, cultura, etc., que respondam às demandas. Já que o assunto que está 

sendo tratado é a violência conjugal, valores e comportamentos cotidianos, não devemos 

fazer apelo apenas à ordem jurídica. 
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Retomando os pressupostos iniciais de que a Lei Maria de Penha produziria 

efeitos nas relações de gênero e um desses efeitos seria a ressignificação das 

masculinidades. Socialidades e materialidades constituem-se mutuamente, assim, 

pesquisar como são performadas masculinidades no cenário do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher é importante para a Psicologia, pois ajuda a 

entender os processos contemporâneos de produção de sentidos, pessoalidades e 

materialidades. 

A partir das análises realizadas, foram identificadas algumas permanências e 

algumas mudanças no tocante às noções de masculinidades no cenário do juizado. 

Foram muitas as masculinidades performadas. Sem sombra de dúvidas não é possível 

dar conta de todas. Foram encontrados alguns caminhos para entender como o cenário 

do juizado as performa, de formas tão múltiplas e nada homogêneas. Entendemos que 

masculinidades são performadas na sala de espera do juizado e para isso resgatamos o 

relato do diário de campo quando narro que o policial me diz que aquele lugar é calmo, 

como se eu esperasse ouvir alguma coisa diferente. De um cenário que serve para 

solucionar conflitos entre casais, espera-se que seja um lugar tenso. Mas não podemos 

esquecer que me encontrava num espaço da justiça, e se alguém agir de forma irregular 

pode ser punido. O relato do homem que pede para se sentar ao meu lado e fala que se 

sua mulher nos visse conversando iria achar que ele estava interessado em mim, 

também fala das masculinidades que colocam os homens no lugar de garanhões.  

Também foram performadas masculinidades na sala de audiências e as tensões 

trabalhadas ao longo da análise falam do que se considera importante saber/produzir 

desses/sobre os homens denunciados... Percebemos rupturas com o padrão 

hegemônico, quando a juíza fala que cada um deve seguir sua vida, que o homem não 

precisa nem deve sustentar a mulher e sim os filhos. Aliás, o sustento dos filhos é 

obrigação dos dois. Contudo, permanêcias são identifcadas nas narrativas que relataram 

que os homens não aceitam que as mulheres (ex-companheiras) tenham outro 

relacionamento. A honra aparece como um padrão de masculinidade. 

Destacamos a importância de pesquisar nos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Muitas pesquisas vêm sendo realizadas nas delegacias 

específicas de atendimento às mulheres em situação de violência de gênero. Essas 

delegacias seriam a porta de entrada dos casos de violência contra a mulher. Porém, 

ressaltamos que os casos são julgados nos juizados específicos. A Lei Maria da Penha é 

recente e ainda serão criados vários Juizados. Exemplo disso, foi a inauguração do 2º 
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Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recife/PE49 em 25 de 

janeiro de 2010, um dia antes da conclusão deste texto; além dos recém instalados 

serviços de responsabilização para agressores, vinculados aos Juizados. Temos muito 

trabalho pela frente na busca de uma sociedade mais justa e sem violência contra as 

mulheres.  

Expressamos, assim, nossa convicção ética e política de que é necessário 

produzir caminhos mais criativos e dinâmicos para responder à complexidade e 

idiossincrasia das cenas produzidas nos juizados. Não há uma verdade suprema como 

escudo, nem um saber total como galardão. Estamos no campo das discussões éticas 

que, por vezes, se confunde com moral. Não sejamos pessimistas ao tratar da violência. 

Como nos encoraja Barker (2004), embora haja várias dificuldades para trabalhar o 

tema, é preciso que um olhar otimista e criativo na procura das saídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Fonte: http://jc.uol.com.br/canal/cotidiano/pernambuco/noticia/2010/01/25/recife-ganha-2-juizado-

de-violencia-contra-a-mulher-211995.php.  



 

 

138 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 
ALVES, S. L. B. Violência conjugal: representações masculinas. 2001. 116f. Dissertação 

(Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2001. 

 

ALVIM, S. F. Violência conjugal e alteridade: estudo exploratório com homens e mulheres 

agredidos e agressores. 2003. 143f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – 

Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2003.  

 

ARENDT, R. J. J. “Maneiras de pesquisar no cotidiano: contribuição da Teoria do Ator-

rede”. Psicologia & Sociedade; 20, Edição Especial: 7-11, 2008 

 

AUSTIN, J. L. Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós. (Trabalho originalmente 

publicado em 1962), 2003. 

 

BARKER, G. Nos labirintos da violência: por que alguns homens usam de violência e 

outros não? In: Homens: tempos, práticas e vozes. MEDRADO, B; FRANCH, M.; LYRA, 

J.;BRITO, M. (orgs.) - Recife: Instituto PAPAI/Fages/Nepo/Pegapacapá, 2004.  

 

BARTHES, R. 1915-1980. O rumor da língua. 2ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

 

BATISTA, N. “Só Carolina não viu” – violência doméstica e políticas criminais no Brasil. 

Jornal do Conselho Regional de Psicologia. Ano 5, n. 17, Mar., 2008. Disponível em < 

http://www.crprj.org.br/Img/boletim/2008041701.pdf>. Acesso em 20.jan.2010.  

 

BIASOTO, Lílian Godau dos Anjos Pereira . De que vítima estamos falando? Situações de 

violência em relacionamentos conjugais. In: Mediação de conflitos: pacificando e 

prevenindo a violência/ Malvina Ester Muszkat, (organizadora). – São Paulo: Summus, 

2003. 

 

BRASIL, Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 de agosto de 2006.  

 

BROCKMEIER, J; HARRE, R. Narrativa: problemas e promessas de um paradigma 

alternativo. Psicol. Reflex. Crit.,  Porto Alegre,  v. 16,  n. 3,   2003 .  Disponivel em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

79722003000300011&lng=en&nrm=iso>. acesso em  06  Jan.  2010.  

 

BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. São Paulo: 

Civilização Brasileira, 2.ed., 2008. . 



 

 

139 

BUTLER, J. Soberanía y actos de habla performativos (trad. Ana Romero). Accion Paralela. 

Revista de Ensayo, Teoría y Crítica del Arte Contemporáneo, s/f. Downloaded de: 

http://www.accpar.org/numero4/index.htm. (Título original: "Sovereign Performatives". 

In: BUTLER, Judith. Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York: Routledge, 

1997. Cap. 2, p. 71-102), 1997. 

 

CONDÉ, M.L.L. Wittgenstein: linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998. 

 

CORDEIRO, A.R.P.L. ENTRE PUNIÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA: Repertórios e jogos de 

posicionamento de profissionais sobre homens na rede de atenção à violência contra a 

mulher em Recife-PE. Recife.140p. Dissertação (Mestrado em Psicologia). UFPE, 2008. 

 

CORDEIRO, R. Além das secas e das chuvas: os usos da nomeação mulher trabalhadora 

rural no Sertão de Pernambuco. 2004. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2004. 

 

DAVIES, B.; HARRÉ, R. Positioning: the discursive production of selves. Journal for the 

Theory of Social Behavior, v. 20, n. 01, p. 43-63, 1990. (Tradução: Mary Jane Spink) 

mimeo. 

 

DEBERT, G. G; GREGORI, M. F. Violência e gênero: novas propostas, velhos dilemas. Rev. 

bras. Ci. Soc. ,  São Paulo,  v. 23,  n. 66, 2008 .  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69092008000100011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17  Sep  2008. doi: 

10.1590/S0102-69092008000100011 

 

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia; tradução de Aurélio 

Guerra e Célia Pinto Costa. – Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. 

DIAS, M. B. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 

combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007.  

 

FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas (tradução Roberto Cabral de Melo 

Machado e Eduardo Jardim Morais, supervisão final do texto Lea Porto de Abreu 

Novaes... et al. J.) Rio de Janeiro: NAU Editora, 2003. 

 

FOUCAULT, M. Technologies of the self. (Université du Vermont, outubro, 1982; trad. F. 

Durant-Bogaert). In: Hutton (P.H.), Gutman (H.) e Martin (L.H.), ed. Technologies of the 

Self. A Seminar with Michel Foucault. Anherst: The University of Massachusetts Press, 

1988, pp. 16-49. Traduzido a partir de FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Paris: Gallimard, 

1994, Vol. IV, pp. 783-813, por Karla Neves e wanderson flor do nascimento, 1994. 

 

FOUCAULT, M. Verité, pouvoir et soi. (entretien avec R. Martain, Université du Vermont, 

25 de octobre 1982).Traduzido a partir de FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Paris: 

Gallimard, 1994, vol. IV, pp. 777-783, por wanderson flor do nascimento., 1982. 

 

GARCIA, S. Homens na intimidade. Masculinidades Contemporâneas. Ribeirão Preto: 

Holos, Editora, 2006. 

 

GEERTZ, C., Obras e vidas: o antropólogo como autor; Tradução Vera Ribeiro. 2. Ed. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 2005. 



 

 

140 

 

GERGEN, K. J. The social constructionist movement in modern psychology. American 

Psychologist, v. 40, n. 3, p. 266-275, 1985. 

 

GILMORE, D.D. Hacerse Hombre: Concepciones culturales de la masculinidade. Ediciones 

Paidós Ibérica, S.A. 1 ed., 1994.   

GOMES, N. P. Violência conjugal: análise a partir da construção da identidade masculina. 

2002. 154f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal da Bahia, 

Salvador. 

 

GRANJA, Edna Mirtes dos Santos. Entre crimes e castigos: matriz de (im)possibilidades 

na atenção integral aos homens autores de violência de gênero  – Recife: O Autor, 2008. 

125 folhas: il., fig., tab.       Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CFCH. Psicologia, 2008. 

 

GREGORI, M. F. Cenas e queixas: um estudo sobre mulheres, relações violentas e a 

prática feminista. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Paulo: ANPOCS, 1993.  

 

GROSSI, M. P.; MINELLA, L. S.; LOSSO, J. C. M. Gênero e Violência: pesquisas acadêmicas 

(1975-2005). Florianópolis: Ed. Mulheres, 2006. 

 

GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. 7. Ed. Ver. – Petrópolis, 

RJ; Vozes, 2005. 

 

IÑIGUEZ, L. A linguagem nas ciências sociais: fundamentos, conceitos e modelos. In L. 

IÑIGUEZ, Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais (p 50-104). Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2004. 

 

IZUMINO, W. P. Cenas e Queixas. Um estudo sobre mulheres, relações violentas e a 

prática feminista. Disponível em http://www.anpocs.org.br/portal/  Acesso em 

20.Julho.2008. 

 

KLINGER, D. Escritas de si, escritas do outro: O retorno do autor e a virada etnográfica. 

In: CARVALHO, B.; VALLEJO, F.; CUCURTO, W.; et all. Rio de Janeiro, 7 Letras, 2007.  

 

LEAL, O. F. e BOFF, A. Insultos, queixas, sedução e sexualidade: fragmentos de 

identidade masculina em uma perspectiva relacional. In: PARKER, Richard & BARBOSA, 

Regina. Sexualidades brasileiras, p.119-135. 1996. 

 

LEANDRO, E. L. De agressor a dependente: A produção de sentidos sobre violência de 

gênero em Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas./ Edélvio Leonardo 

Leandro. – Recife: O Autor, Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CFCH. Psicologia, 2009.  

 

LIMA, M. L. C. Homens no cenário da Lei Maria da Penha:entre(des)naturalizações, 

punições e subversões. 2008. 145 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Psicologia, 

Universidade Federal do Pará, Belém, 2008. 

 

MACHADO, L. Z. Masculinidades e Violências. Gênero e mal-estar na Sociedade 

Contemporânea. Série Antropologia, Brasília, 2001. 

 



 

 

141 

MACHADO, L. Z. Matar e Morrer no Feminino e no Masculino. Série Antropologia, Brasília, 

n.239, 1998.  

 

MEDRADO, B. D. Homens, gênero e violência conjugal: Produção de subjetividades e 

institucionalização de práticas, no contexto da implementação da Lei Maria da Penha, 

2008, mimeo. 

 

MEDRADO, B. Sexualidades e socialização masculina: Por uma éica da diversidade. In: 

Homens: tempos, práticas e vozes. MEDRADO, B; FRANCH, M.; LYRA, J.;BRITO, M. (orgs.) - 

Recife: Instituto PAPAI/Fages/Nepo/Pegapacapá, 2004.  

 

MEDRADO, B., MÉLLO, R. P. Posicionamentos críticos e éticos sobre a violência contra 

mulheres. Psicologia e Sociedade; 20, Edição Especial, 78-86, 2008 

 

MELLO, R.P.; MEDRADO, B.; BERNARDES, J. Dispositivo legal como tecnologia da vida: 

usos e efeitos da Lei Maria da Penha. , 2009, mímeo. 

 

MENEGON, V.S.M. Consentindo materialidades: o caso da reprodução humana assistida. 

Athenea Digital, 2003. Disponível em 

<http://antalya.uab.es/athenea/num4/mincoff.pdf> Acesso em 11. Jan.2010.  

 

MENEGON, V.S.M. Tecnologias em saúde reprodutiva: implicações nos modos de ser 

contemporâneos (no prelo). In M. Moraes & S. Jobim e Souza (Ed.) Tecnologias no 

cotidiano: implicações nos modos de ser contemporâneos, 2009. 

 

MUSZKAT, S. Violência e masculinidade: uma contribuição psicanalítica aos estudos das 

relações de gênero. Dissertação. Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 

São Paulo, 2006. 

 

MUSZKAT, S., Novas práticas na abordagem de gênero e violência familiar, In: Mediação 

de conflitos: pacificando e prevenindo a violência/ Malvina Ester Muszkat, 

(organizadora). – São Paulo: Summus, 2003. 

 

NASCIMENTO, M. A. F. do. Desaprendendo o silêncio: uma experiência de trabalho com 

grupos de homens autores de violência contra a mulher. 2001. 99f. Dissertação 

(mestrado me Saúde Coletiva) – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2001. 

 

PARKER, R. G. Corpos, prazeres e paixões: A cultura sexual no Brasil contemporâneo. São 

Paulo: Nova cultural, 295p.  1991.  

Pernambuco. CFCH. Psicologia, 2009. 
 

PERUCCHI, J. "Mater semper certa est, pater nunquan" O discurso jurídico como 

dispositivo de produção de paternidades. Florianópolis, 242 p. 2007. Tese (Doutorado 

em Psicologia) Programa de pós Graduação em Psicologia. Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2008. 

 

PORTELLA, A. P. Novas faces da violência contra as mulheres. In: M. Castillo-Martín, S. 

Oliveira. Marcadas a Ferro: violência contra a mulher – uma visão multidisciplinar (pp. 

93-99). Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as mulheres, 2005.  

 



 

 

142 

RAMOS, M. E. ; LAGO, M. C. S. Lei Maria da Penha: Entre uma Lei universalizante e as 

singularidades das mulheres. Disponível em 

<http://www.vozesplurais.transasdocorpo.org.br> acesso em 20.jan. 2010.  

 

RANCI, C. Relações Difíceis: a interação entre pesquisadores e atores sociais. In:  

MELUCCI, A. Por uma sociologia reflexiva: Pesquisa qualitativa e cultura. Tradução de 

Maria do Carmo Alves Bonfim. Ed. Vozes, Petrópolis, 2005.  

 

RIFIOTIS, T. As delegacias especiais de proteção à mulher no Brasil e a „judiciarização‟ 

dos conflitos conjugais. Revista Estado e Sociedade, Brasília, v. 19, n.1, p. 85-119, 

jan./jun. 2004. 

RIFIOTIS, T. Judiciarização das relações sociais e estratégias de reconhecimento: 

repensando a „violência conjugal‟ e a „violência intrafamiliar‟. Revista Katálisys. 

Florianópolis. V. 11 n.2 p.225-236 jul./dez. 2008. 

 

RIFIOTIS, T. O Idoso e a Sociedade Moderna: desafios da gerontologia. Conferência 

proferida na VII Jornada de Inverno da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 

Porto Alegre, 2007. 

 

RODRIGUES, L. O. Entre relacionamentos, circulações e rearranjos: configurações 

familiares no contexto da paternidade na adolescência / Laís Oliveira Rodrigues. – 

Recife: O Autor, Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
 

RORTY, R. A filosofia e o espelho da natureza. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1985 

(original: 1979). 

 

RORTY, R. El giro Lingüístico. Barcelona: Paidós/ICE-UAB, 1990.  

 

ROSE, N. The Politics of Life itself. New Jersey: Princeton University Press, 2007. 

 

ROSEMBERG, F.; ANDRADE, M.P. Infância na mídia brasileira e ideologia. In: Diálogos em 

Psicologia Social. JACÓ-VILELA,A.M.; SATO,L. (org.). Porto Alegre: Editora Evangraf Ltda., 

2007.  

 

SAFIOTI, H. Gênero, Patriarcado, Violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. 

2004. 

 

SALGADO, M. P. Satisfacción en participantes de un tratamiento psicoterapéutico grupal 

para hombres que ejercen violencia basado en el enfoque gestáltico. Santiago, Chile, 

2004. 299p. Tese (Doutorado). Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. 

Disponível em<http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004> acesso em 25.Mar.2008. 

 

SARTI, C. A. O feminismo brasileiro desde os anos 1970: revistando uma trajetória. 

Estudos Feministas, 12 (2), 35-50, 2004. 

 

SCHRAIBER, L. B.; GOMES, R. and COUTO, M. T.. Homens e saúde na pauta da Saúde 

Coletiva. Ciênc. Saúde coletiva, vol. 10, no.1, p.7-17. ISSN 1413-8123, Mar 2005. 

 

SCOTT, J.W. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Recife: SOS Corpo, 1995. 

(Tradução: Christine Rufino Dabat e Maria Betânia Ávila).   

 



 

 

143 

SCOTT, J. W. Igualdade versus diferença: os usos da teoria pós-estruturalista. Debate 

Feminista (Cidadania e Feminismo), nº especial, p. 203-222, 2000. 

 

SILVA, G. R. Ludwig Wittgenstein - Privacidade: o interior e o exterior. Rev. Mente, Cérebro 

e Filosofia Edição n. 9, ISBN 978-85-9953-58-5, 7-15, 2008. 

 

SILVEIRA, P. S. Conjugalidade e afetividade nas narrativas de homens denunciados por 

violência conjugal / Paloma Silva Silveira. – Recife: A Autora, 2009. 164folhas: il., 

quadros. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CFCH. 

Psicologia, 2009. 

 

SMITH, V. H.; SPERB, T. M. A construção do sujeito narrador: pensamento discursivo na 

etapa personalista. Psicol. estud.,  Maringá,  v. 12,  n. 3, Dec.  2007. Disponível 

em<http://www.scielo.br/scielo.php> acesso  em 26  Jan.  2010.   

 

SPINK, M. J. P.. Pesquisando no cotidiano: recuperando memórias de pesquisa em 

Psicologia Social. Psicol. Soc. ,  Porto Alegre,  v. 19,  n. 1, 2007 .   

SPINK, M. J., MEDRADO, B. Produção de sentidos no cotidiano: uma abordagem teórico-

metodológica para análise das práticas discursivas. In M. J. Spink (org), Práticas 

Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano – aproximações teóricas e 

metodológicas (pp. 17-40). São Paulo: Cortez, 2004. 

 

SPINK, M. J.. Linguagem e produção de sentidos no cotidiano. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2004. 

 

SPINK, M. J.; MENEGON, V. M. A pesquisa como prática discursiva: superando os 

horrores metodológicos. In M. J. SPINK (org), Práticas Discursivas e Produção de 

Sentidos no Cotidiano – aproximações teóricas e metodológicas (pp. 17-40). São Paulo: 

Cortez, 2004.  

 

SPINK, M.J. “Do rato não!” materialidades e socialidades na compra de cigarros PSICO, v. 

40, n. 1, p. 110-120, jan./mar. 2009 

 

SPINK, P. K. O pesquisador conversador no cotidiano. Psicologia & Sociedade; 20, Edição 

Especial, p.70-77, 2008. 

 

SPINK, P. K. Pesquisa de campo em psicologia social: uma perspectiva pós-

construcionista. Psicologia & Sociedade. 2003, vol.15, n.2, pp. 18-42, 2003.  

 

VALENZUELA, V., In: OLAVARRÍA A., José, ed. Hombres:identidad/es y violencia. 2 

Ecuentro de Estúdios de Masculinidades: identidades, cuerpos, violencia y políticas 

públicas. Santiago, Chile: FLACSO-Chile/Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano/Red de Masculinidades, 2001.  

 

VELÁZQUEZ, M.A.S. Significado y vivencia de La paternidad em algunos varones de los 

sectores socioeconómicos médios em La cuidad de México. In: FIGUEROA, J.G.; 

JIMÉNEZ,L.;TENA,O. (coord.) 1.ed. México, D.F.:El Colegio de México, Centro de Estúdios 

Demográficos, Urbanos y Ambientales, Programa Salud Reproductiva y Sociedad, 2006.  

 



 

 

144 

VICENTE, R. G. Como é que eu resolvo este caso? Intervenções alternativas no caso de 

violência conjugal. In: Mediação de conflitos: pacificando e prevenindo a violência/ 

Malvina Ester Muszkat, (organizadora). – São Paulo: Summus, 2003. 

 

WITTGENSTEIN, L. J. J, Investigações Filosóficas. Tradução: José Carlos Bruni, Círculo do 

Livro Ltda, 1996.  
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Data Audiência/Tipo Duração  Atores Presentes Descrição Material 

Analítico 

18/03/2009 Audiência 1 

Instrução e 

julgamento 

2h25min Juíza, homem, 

mulher, duas 

testemunhas de 

defesa (da 

mulher) e dois 

advogados, um 

de cada parte. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Haviam duas 

testemunhas de defesa 

(da mulher) e dois 

advogados, um de cada 

parte. 

A Fernanda denunciou o 

ex-companheiro Paulo 

por agressão física e 

ameaças. Eles moravam 

próximos e já estavam 

separados  

 

Homem e Mulher foram 

ouvidos separadamente. 

A mulher apenas na 

presença de sua 

advogada. As duas 

testemunhas da mulher, 

na presença da 

advogada da mulher, do 

homem e de seu 

advogado. Durante o 

depoimento das 

testemunhas o homem 

denunciado sempre 

balançava a cabeça 

negativamente, como se 

não concordasse com o 

que estava sendo dito. O 

advogado do homem 

deu a entender que a 

mulher estava querendo 

extorquir dinheiro do ex-

companheiro.  

Anotações  

18/03/2009 Audiência 2 

Instrução e 

julgamento 

46 min Juíza, homem, 

advogado, duas 

testemunhas de 

defesa e uma de 

acusação.  

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

A acusação era de que o 

homem havia tentado 

atropelar, com uma 

moto, sua ex-namorada.  

Foram ouvidas uma 

testemunha de 

acusação e duas 

testemunhas de defesa. 

A mulher denunciante 

não estava presente.   

 

A juíza ouviu os 

depoimentos e sempre 

perguntava às 

testemunhas como era o 

comportamento do 

homem, se sabiam de 

conflitos anteriores ao 

fato apurado etc.  

Anotações 

18/03/2009 Audiência 3 

Instrução e 

julgamento 

40 min Juíza, mulher, 

defensor público. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

O homem não estava 

presente. Um 

comentário da mulher, 

durante o depoimento, 

foi “não quis mais ficar 

com ele porque ele não 

Anotações 
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queria mais nada com a 

vida, não trabalhava.”  

 

18/03/2009 Audiência 4 

Instrução e 

julgamento 

1h07min Juíza, homem, 

mulher, defensor 

público e 

advogada. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

O homem estava sendo 

acusado de ter feito 

ameaças de morte 

contra a ex-mulher. O 

processo relata que no 

momento do fato 

apurado estava bêbado 

e portava uma 

garrafinha de uísque. 

Anotações 

23/03/2009 Audiência 5 

Conciliação 

17 min. Juíza, homem, 

mulher, 

advogada e 

defensor público. 

Era o caso de ex-

companheiros que 

moram no mesmo 

terreno, sendo que ele 

ficava em um puxadinho 

anexo à casa da mulher. 

Havia sido decretada 

uma medida protetiva e 

a audiência era para 

saber se o homem 

estava cumprindo a 

medida.  

A mulher declarou que 

ele parou com as 

ameaças e xingamentos, 

mas que continuava 

pedindo para que 

lavasse suas roupas.  

Ele se defendeu 

afirmando que estava 

com uma luxação no 

braço e por isso não 

lavava suas roupas e 

que a filha do casal se 

ofereceu para lavar suas 

roupas.  

 

A juíza então disse que 

isso é um problema 

deles; que se a filha quer 

lavar as roupas dele é 

uma decisão dela e não 

uma obrigação. Além 

disso, ela orientou o 

homem que evitasse 

qualquer contato com a 

ex-mulher “Esqueça que 

ela existe. Vá viver a sua 

vida!” 

Anotações 

23/03/2009 Audiência 6 

Conciliação 

26 min Juíza, mulher, 

advogada, 

defensor público. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Foi um caso de agressão 

entre irmãos. Nessa 

audiência apenas a 

mulher foi ouvida, 

acompanhada de sua 

advogada.  

Após contar um pouco 

sobre sua historia a 

mulher foi indagada pela 

juíza „‟mas ele bebe ou 

Anotações 

Obs.: Essa 

audiência 

não será 

considerada 

no material 

analítico por 

se tratar de 

uma 

violência 
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ele é agressivo?‟‟  

 

Após ouvir a declaração 

da mulher a juíza deferiu 

que o homem deveria 

ser afastado de casa 

(morava na mesma casa 

que a irmã, a casa da 

mãe de ambos).  

entre irmãos.  

23/03/2009 Audiência 7 

Conciliação 

7 mim Juíza e advogada 

da mulher. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Era um caso de 

denuncia de ameaças. A 

mulher, que seria ouvida 

nessa audiência, não 

compareceu.  

A advogada da mulher 

disse que ela é policial, 

anda armada e a 

denúncia feita está 

prejudicando o homem. 

Como não compareceu a 

mulher será intimada 

novamente para saber 

se tem interesse em 

prosseguir com o 

processo.  

Anotações 

 

23/03/2009 Audiência 8 

Conciliação 

15 min Juíza, homem, 

mulher, 

advogada, 

defensor publico. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Tratava-se de um 

relacionamento que 

durou 8 anos e gerou 

uma filha. O homem está 

sem contato com a filha.  

A juíza abordou que a lei 

é muito seria e que 

descumprir a medida 

protetiva é muito grave.  

Abordou também que 

não existe ex-filho e sim 

ex-marido e ex-mulher.  

Anotações 

 

23/03/2009 Audiência 9 

Conciliação 

28 min. Juíza, homem, 

defensor público 

e mulher. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Tratava-se do caso de 

uma mulher que 

denunciou ter sido 

ameaçada de morte pelo 

ex-marido. Eles 

conviveram por 30 anos 

e tem 4 filhos.  

Essa audiência foi para 

saber se ele esta 

cumprindo a medida 

protetiva de afastamento 

de 100m.  

Além da denuncia de 

ameaça de morte, a 

mulher requer que o 

homem contribua com a 

alimentação da casa e 

que saia do terreno de 

sua casa, ele está 

morando em um 

puxadinho no quintal da 

casa dela.  

A mulher estava sem 

advogada e o homem 

Anotações 
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estava acompanhado do 

defensor publico. 

Chamaram então uma 

advogada que havia ido 

para outra audiência, de 

outro caso.  

Foi determinado que o 

homem saísse de casa, 

do terreno da casa.  

A mulher continuou 

contando suas queixas 

de que “ele come da 

minha comida, é 

sustentado às minhas 

custas e ainda me 

maltrata”. E então a 

juíza disse “mas se ele 

fizer isso de novo ele vai 

direto para o Cotel”.  

23/03/2009 Audiência 10 

Conciliação 

18 min Juíza, homem, 

mulher, 

advogada e 

defensor público. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Essa audiência era para 

tratar da medida 

protetiva que havia sido 

instaurada. 

 

A mulher dizia que ele só 

fica violento quando está 

embriagado, mas que 

tinha parado com as 

ameaças.  

A juíza então disse que 

“existe ex-marido, ex-

mulher, e quando um 

não quer mais estar 

junto eles não ficam. 

Você não é obrigada a 

ficar com ele. Não é 

objeto dele”.  

Anotações 

 

23/03/2009 Audiência 11 

Conciliação 

8 min Juíza, homem, 

mulher. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Antes de chamar as 

partes envolvidas no 

processo o assessor 

comentou que chegaram 

juntos “Ah! Chegaram de 

mãos dadas, então está 

tudo resolvido”.  

Era uma audiência para 

tratar da medida 

protetiva que havia sido 

instaurada. Eles eram 

casados há 8 anos. 

A mulher contou que 

após a medida protetiva 

eles voltaram a ficar 

juntos. Que o homem 

estava “bem melhor 

agora” e que tinha 

parado de consumir 

álcool. 

A juíza os informou de 

que essa era uma 

audiência de conciliação, 

mas que ainda vai 

Anotações 

 



 

 

150 

chegar o processo 

criminal e desse a 

mulher não vai poder 

desistir. Além disso, 

orientou o homem 

“agora o sr. ande na 

linha viu”. 

25/03/2009 Audiência 12 

Instrução e 

Julgamento 

25 min Juíza, homem, 

advogado de 

defesa, 04  

testemunhas de 

defesa. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

O acusado estava na 

sala de espera 

conversando com as 

testemunhas e parecia 

bastante confiante. Ele 

parecia bastante 

paciente e com a mão ao 

queixo, conçando-o 

sempre.  

Haviam 5 testemunhas. 

O homem estava sendo 

acusado de assassinato 

de uma mulher após 

alguns anos do fato 

ocorrido. 

Transcrição 

25/03/2009 Audiência 13 

Instrução e 

Julgamento 

17 min Juíza e mulher. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

O homem (que não 

estava presente) havia 

sedo preso, mas pagou a 

fiança e foi solto, na 

DEAM mesmo. Era ex-

companheiro da mulher. 

A mulher contou que 

suas brigas eram porque 

ele não aceitava sua 

segunda gravidez.  

Transcrição 

13/04/2009 Audiência 14 

Conciliação 

30 mim Juíza, homem, 

defensor publico, 

mulher, 

advogada. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Tratava-se de uma 

audiência de conciliação 

sobre a medida protetiva 

que havia sido 

instaurada por ameaças 

de morte proferidas pelo 

ex-companheiro da 

mulher denunciante. A 

medida decretava o 

afastamento da casa, da 

vítima e dos 

dependentes do casal.  

Estavam presentes o 

homem e a mulher.  

Anotações 

 

13/04/2009 Audiência 15 

Conciliação 

20 min Juíza, homem, 

defensor publico, 

mulher, 

advogada. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Tratava-se de uma 

medida protetiva de 

afastamento. 

Era um relacionamento 

que durou 9 meses e o 

ex-companheiro fez 

ameaças através de 

recados e mensagens 

telefônicas. Além disso, 

a mulher também 

alegava que ele fez uma 

página no Orkut e 

colocou fotos dela. 

Anotações 

 

13/04/2009 Audiência 16 

Instrução e 

28 min Juíza, Defensor 

Público, Homem 

Tratava-se de uma 

audiência para saber do 

Transcrição  
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julgamento 

 

Denunciado, 

Mulher 

Denunciante e 

sua Advogada. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

cumprimento da medida 

protetiva instaurada 

Foi um relacionamento 

que durou 9 anos e 

gerou 3 filhos. Fazem 6 

meses que separaram 

os corpos. 

 

A mulher reivindicava 

que o homem ajudasse 

financeiramente com as 

despesas dos filhos e a 

juíza interpelou “a 

obrigação não é dele 

porque é homem. A 

obrigação com as 

crianças é dos pais”.  

 

15/04/2009 Audiência 17 

Instrução e 

julgamento 

 

25 min Juíza, mulher, 

advogado do 

homem, 

testemunhas da 

mulher e do 

homem e 

advogados. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Tratava-se de uma 

ameaça de morte à ex-

companheira. Foram 8 

anos de relacionamento, 

sem filhos.  

A mulher contou sua 

versão da história “eram 

muitas discussões, às 

vezes um empurrava o 

outro, um chutava o 

outro, mas agressão 

mesmo não”. Ela contou 

que o motivo das brigas 

era o ciúmes dele.  

Transcrição 

15/04/2009 Audiência 18 

Instrução e 

julgamento 

 

28 min Juíza, mulher, 

defensor público. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

A mulher foi ouvida e 

conta que o homem 

passou a ter 

comportamentos 

agressivos 

principalmente quando 

bebia. Tentou se separar 

dele várias vezes, mas 

não conseguia. A mãe 

dele lhe contou que ele 

tem distúrbio mental. 

Também conta que 

quando o acusado 

recebeu a intimação da 

delegacia a rasgou e lhe 

disse que se não fosse a 

LMP já estaria morta.  

Transcrição 

15/04/2009 Audiência 19 

Instrução e 

julgamento 

 

34 min Juíza, o homem, 

a mulher e a 

filha mais nova 

do casal 

(informante). 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

O processo julga um 

homem denunciado de 

ameaçar de morte sua 

ex-companheira.  

 

Tiveram um 

relacionamento de 27 

anos. Ele tinha uma 

arma em casa, mas 

depois da confusão que 

houve os filhos mais 

velhos do homem 

Transcrição 
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resolveram pegar a arma 

dele.  

 

A mulher conta que após 

a denúncia na DEAM as 

coisas se acalmaram 

mais e ele não fez mais 

ameaças.  

15/04/2009 Audiência 20 

Instrução e 

julgamento 

45 min Juíza, mulher, 

informante. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

A mulher contou que 

viveram por 4 anos mas 

ele era agressivo e fazia 

ameaças. A juíza 

indagou “por que ele era 

tão agressivo?” A mulher 

continuou, dizendo que 

se separou dele porque 

não agüentava mais 

viver apanhando. Dizia 

que ele é doido e que 

nunca deu nada para a 

filha. Queria que ele 

desse dinheiro para o 

sustento da criança. A 

menina tem 8 anos de 

idade e tem pânico dele. 

“Sempre que ele ia ver a 

menina ela ficava em 

pânico”. Conta também 

que já o internou no 

hospital psiquiátrico 

Ulisses pernambucano 

em 2002 e que lá lhe 

deram o diagnóstico de 

esquizofrenia.  

 

Transcrição 

29/04/2009 Audiência 21 

Instrução e 

julgamento 

1 hora e 

09 min 

Juíza, o homem, 

a mulher, seus 

advogados e 

testemunhas. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

Em seu depoimento a 

mulher afirmou que o 

relacionamento não 

dava mais certo porque 

brigavam muito. Ele não 

se conformava com a 

separação. “Não quero 

que ele vá preso, apenas 

quer viver em paz”. 

Relatou que recebia 

ligações anônimas e 

mensagens 

ameaçadoras no site de 

relacionamento, Orkut. 

Após a queixa que fez na 

DEAM começou a fase 

de calmaria. “Depois que 

dei entrada ele parou de 

me ameaçar, mas pediu 

para voltar.  

Ela deu entrada no 

processo de separação, 

mas ele não concedeu a 

separação, foi um 

divórcio litigioso. Relata 

que ele é uma pessoa de 

Transcrição 
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comportamento 

agressivo e usuário de 

drogas.  

29/04/2009 Audiência 22 

Instrução e 

julgamento 

15 min. Juíza, mulher. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

A mulher informou que 

convivia há cerca de três 

meses com o acusado e 

ele costumava ingerir 

bastante bebida 

alcoólica e por isso 

discutia muito. “Discutia 

feio, mas essa foi a 

primeira vez que ele 

bateu”. A mulher conta 

que ele já havia a 

agredido antes, 

principalmente após ele 

ingerir bebida alcoólica.  

Durante a prisão o casal 

se reconciliou e estão 

juntos até hoje. 

Atualmente o acusado 

parou de ingerir bebida 

alcoólica e trabalha 

fazendo biscates. 

Contudo, após a prisão e 

soltura ele virou um 

anjo. Não bate mais, 

está tudo bem.  

Transcrição 

29/04/2009 Audiência 23 

Instrução e 

julgamento 

40 min. Juíza, a mulher e 

as testemunhas 

de acusação que 

eram policiais 

civis que 

trabalhavam na 

DEAM na época 

do fato apurado, 

defensor público. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

O Homem foi preso e 

pagou a fiança na 

delegacia. Ele e a mulher 

se reconciliaram, estão 

juntos e já tiveram dois 

filhos após o ocorrido.  

 

Em seu depoimento a 

mulher conta que no dia 

do fato apurado ele 

chegou embriagado e 

isso provocou a briga. 

Que brigavam sempre 

que ele bebia. “Antes 

disso eu já tirei sangue 

dele; ele já tirou sangue 

de mim. Já mandei ele 

para a UTI uma vez 

depois de uma briga”.  

 

Transcrição 

29/04/2009 Audiência 24 

Instrução e 

julgamento 

27 min Juíza, mulher, 

defensor público, 

testemunha da 

mulher. 

(Além do 

escrivão/auxiliar 

e da 

pesquisadora) 

A mulher contou que ele 

dizia não conseguir viver 

sem ela e não se 

conformou com o fim do 

relacionamento e que já 

havia sido agressivo 

outras vezes, sempre 

após ingerir álcool. “Ele 

se torna violento quando 

bebe e que se não fosse 

o álcool não teria 

agredido porque me ama 

muito; ele é um bom 

Transcrição 



 

 

154 

homem, é um bom 

marido”.  

 

Ainda conta que após ter 

sido preso ele parou de 

atormentá-la. “Ele tá 

uma pessoa ótima.” “Ele 

arrumou outra pessoa e 

agora vive a vida dele e 

eu vivo a minha vida”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


