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RESUMO 

 

A presente dissertação é um exercício reflexivo que enfoca a violência contra a mulher como 

um problema social significativo, no contexto atual de implementação da Lei “Maria da 

Penha”, que surge como um instrumento legal, visando coibir a violência contra mulheres em 

território nacional. Obviamente que esse instituto legal permeia todas as relações humanas e 

institucionais, sendo que, em alguns momentos, é enfatizada sua intervenção direta, a partir de 

campanhas educativas, inclusive através de instituições educacionais. Nesse sentido, esse 

trabalho analisa a violência contra mulher, através de documentos de domínio público, no 

campo da educação. Para isso, escolhemos e analisamos três documentos que elegemos como 

centrais: A Lei Nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); O Pacto Nacional 

pelo Enfrentamento à Violência contra Mulher, da Secretaria Especial de Política para as 

Mulheres; e os Parâmetros Curriculares Nacionais, do Ministério da Educação (abordando 

especificamente o volume que trata da Orientação Sexual). Nas análises objetivamos 

compreender se e como a noção de educação constitui-se discursivamente em estratégia 

institucional para enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil, ao passo que 

analisamos o uso da noção de violência contra a mulher em documentos que orientam práticas 

educacionais formais em âmbito nacional; e o uso da noção de educação em documentos que 

orientam a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil Um 

trabalho justificado pela necessidade de se desenvolver estudos no campo da educação sobre a 

violência contra mulher – sobretudo com o advento da Lei Maria da Penha – contribuindo 

para o exercício do pensar e desenvolver políticas públicas em educação, no sentido de coibir 

esse tipo de violência. Trata-se de um trabalho baseado na metodologia qualitativa, que parte 

da análise de documentos elaborados pela esfera governamental nacional, nos quais 

consideramos sua importância na produção de sentido que, no caso desses documentos, 

regimentam práticas humanas e institucionais. Sendo esses documentos analisados a partir dos 

repertórios discursivos produzidos por eles, procuramos entender como se dão suas 

construções, considerando a linguagem como ação. 

 

Palavras-chave: Violência Contra Mulher; Sentido de Violência; Educação; Documentos 

Públicos. 
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RÉSUMÉ 

 

Ce travail est un exercice de réflexion centré sur la violence contre les femmes comme un 

problème social significatif, dans le contexte actuel de mise en œuvre de la Loi «Maria da 

Penha», qui apparaît comme un instrument juridique visant à réduire la violence contre les 

femmes dans le pays. Certainement, cet institut juridique imprègne toutes les relations 

humaines et institutionnelles, et, parfois, une intervention directe est soulignée, comme des 

campagnes d'éducation, y compris par les établissements d'enseignement. Ainsi, cette étude 

examine la violence contre les femmes à travers les documents du domaine public dans la 

filière de l'éducation. Pour cela, nous avons choisi et analysé trois documents que nous 

prenons comme un élément central: la Loi n° 11.340 du 7 août 2006 (Loi Maria da Penha), le 

Pacte National pour la Lutte contre la Violence chez les femmes, le Secrétariat Spécial Chargé 

des Politiques pour les Femmes; et les Paramètres  du Curriculum Nationaux, du Ministère de 

l'Éducation (s'adressant spécifiquement le volume qui traite de l'orientation sexuelle). Dans 

les analyses nous avons pour but de comprendre si et comment le concept de l'éducation se  

constitue dans la stratégie discursive institutionnelle de lutte contre la violence contre les 

femmes au Brésil, lorsque nous avons analysé l'usage de la notion de cette violence dans les 

documents qui dirigent les pratiques de l´éducation formelles dans un contexte national, et 

l'usage de la notion d'éducation dans des documents qui guident la politique nationale de lutte 

contre la violence contre les femmes au Brésil. Un travail justifié par la nécessité de 

développer des études dans le domaine de l'éducation sur la violence contre les femmes – en 

particulier avec l'avènement de la Loi « Maria da Penha » – contribuant à l'exercice de la 

pensée et le développement de politiques publiques en matière d'éducation, afin de réduire 

cette violence. C'est une recherche basée sur une méthodologie qualitative, qui part de 

l'analyse de documents préparés par la sphère gouvernementale nationale, auxquels nous 

considérons leur importance dans la production du sens que, dans le cas de ces documents, ils 

régimentent des pratiques humaines et des institutions. À partir de ceux-ci analysés dans des 

répertoires discursifs produits par eux, nous avons essayés de comprendre comment se sont 

donnés leurs constructions, en considérant la langue comme une action. 

 

Mots-clés : Violence contre les Femmes; Sens de Violence; Education; Documents Publics. 
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INTRODUÇÃO 

Uma dissertação é sempre fruto de muito esforço e trabalho que não estão restritos 

apenas ao autor que a redige e a defende perante uma banca examinadora. Trata-se de uma 

obra que pertence a todos que coletivamente participaram e participam desse conjunto de 

idéias, argumentações e reflexões limitadas em laudas, mas ilimitadas em possibilidades, 

significados e contribuições. É um trabalho que nos faz viajar em memórias, idéias, vozes, 

personagens, contextos e palavras. A impressão que temos é de que, por mais que exista um 

autor, o texto dissertativo teve a participação de tantas pessoas e vozes, passando a ser 

absolutamente coerente redigi-lo na primeira pessoa do plural. 

Outrossim, durante o percurso da elaboração deste trabalho, percebemos que muito 

mais do que a obtenção do grau de Mestre em Psicologia, esta obra – que questiona inclusive 

esse lugar hierarquicamente construído e instituído nas relações de poder/saber – possibilitou-

nos repensar, até mesmo, nosso lugar de pesquisador não só na pesquisa, mas nos universos 

de construções de saberes. Sendo um dos momentos mais significativos dessa compreensão o 

instante da qualificação do projeto de pesquisa, quando fomos surpreendidos com uma 

questão direta dos examinadores da banca: “onde você está nisso tudo?”. Questionamento 

suficiente para alavancar inquietantes e angustiantes processos de desconstruções e 

reconstruções desse lugar de para-além de pesquisador, supostamente neutro e distante: o 

lugar do pesquisador-humano, co-responsável pelo que constrói. 

Essa pergunta feita pelos examinadores da banca de qualificação, além de ser 

convidativa ao exercício do pensar a ciência e do pensar  na ciência, também foi significativa 

para orientar a trajetória de uma pesquisa que surgia cheia de idas e vindas nas escolhas e 

definições dos objetos e perguntas de pesquisa; nos desenhos metodológicos, nas 

fundamentações teóricas e nas próprias compreensões sobre produções acadêmicas. Além 

disso, possibilitou a reflexão sobre a relação entre nossas narrativas pessoais (enquanto 

pesquisador) e o que estamos estudando. Esse exercício talvez tenha sido o mais difícil (por 

parecer contraditório) na medida em que expor nossas fragilidades, incertezas e inseguranças 

não nos pareciam coerente com o modelo de pesquisa com qual estávamos familiarizados. 

 Aceitar a proposta da banca de pensar nosso lugar de pesquisador na pesquisa 

significou aceitar definitivamente o questionamento do modelo hegemônico de se fazer 

pesquisa científica – conseqüentemente questionar o modelo hegemônico de ciência – pois o 
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lugar de pesquisador (nesse padrão) tem sido tradicionalmente o lugar da neutralidade e da 

imparcialidade (SPINK; FREZZA, 2000). 

 

Dos percursos pela banca de qualificação e reconhecendo-nos na pesquisa 

A partir da pergunta feita pela banca de qualificação, quanto ao nosso lugar na 

pesquisa, o primeiro passo foi (re) construirmos nossa trajetória. Trabalhamos no sentido de 

(re) vivermos, em nossas memórias, alguns fragmentos de lembranças, obviamente 

selecionados pelos propósitos retóricos deste trabalho. Foi então que a temática da violência 

contra mulher nos fez recordar vivências sociais, familiares, escolares, culturais – e, por 

exemplo, rememorar as rádios do Agreste pernambucano, tocando as clássicas músicas de 

Luiz Gonzaga, embaladas entre baiões, xotes e xaxados, que veiculavam (e ainda veiculam) 

letras que retratam um nordeste machista que legitima sócio-culturalmente a violência de 

gênero, em suas diferentes facetas. Uma delas é a música “Mulher do meu patrão” que, 

embora tenha uma poesia curta, seu forte sentido machista canta: 

Eu tenho pena da mulher do meu patrão 

Muito rica, tão bonita ai meu Deus que mulherão 

Não tem meninos para não envelhecer 

Mais nervosa sofre muito por não ter o que fazer 

No atiço da panela, no batuque do pilão 

Tem somente quinze filhos mais o xaxo do feijão 

Sarampo catapora, mais roupa pra lavar 

Resfriado, tosse braba, lenha para carregar 

Pote na cabeça, tem xerém pra cozinhar 

Tira o leite da cabrinha, tem o bode pra soltar 

Vivo com minha nega num ranchinho que eu fiz 

Não se queixa não diz nada e se acha bem feliz 

Com tudo isso ainda sobra um tempinho 

Um agrado um carinho eu não quero nem dizer 

Com tudo isso ainda sobra um tempinho 

Um moleque sambudinho todo ano é pra nascer (VALENÇA, 1974) 

 O lugar de propriedade dessa mulher... A crítica por não ter filhos (numa imposição à 

maternidade das mulheres)... A árdua jornada de trabalho doméstico que lhe é imposta... O 

cuidado com os filhos que aparece apenas destinado às mulheres... O silêncio (como virtude) 

numa situação que não lhe permite se queixar nas suas dores... E ainda ser objeto do prazer 

masculino, e de reprodução... São algumas rápidas observações que podemos realizar numa 

música que faz parte do cotidiano das rádios do interior sertanejo e agrestino de Pernambuco. 

Por sua vez, esse meio de comunicação público ainda “grita” essas músicas nas “difusoras” 

dos carros, nas feiras livres de pequenas cidades de onde evocamos recordações. 
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E o vai e vem das nossas inúmeras memórias, nos possibilitaram (re) vivenciar – 

independentemente de tempo e espaço – as manhãs de sábado nas feiras livres de Toritama, 

onde determinados lugares sociais eram descritos e inscritos de acordo com certo padrão de 

gênero, que mais limitava do que ampliavam possibilidades de existência das mulheres. E por 

mais que aquilo fosse estranho, e não houvesse respostas teóricas, nem acadêmicas para um 

menino com pouco mais de nove anos, era impressionante ver que na feira de frutas e 

verduras havia mais mulheres, e na feira de carne uma expressiva maioria masculina, e que 

poucas mulheres tinham o dinheiro para “passar o troco”, estando a maior parte das finanças 

nas mãos dos seus maridos, os donos dos bancos de feira. 

Até hoje não vemos nas feiras livres dos sábados em Toritama uma mulher que tenha 

um banco de jogo do bicho – uma prática tradicional nas feiras de interior. No entanto, 

considerando a máxima feminista que diz que “o privado é também político”, obviamente, no 

interior das famílias essas práticas dificilmente poderiam ser diferentes, há lugares nas 

famílias para serem ocupados por homens e outros por mulheres ou mais precisamente, há 

lugares masculinos e femininos e nossa pedagogia heteronormativa e sexista, que tende a 

associar os masculinos aos homens e os femininos às mulheres.  Reconhecer com estranheza 

os lugares das pessoas que cuidavam da casa, na família – que eram diferentes das pessoas 

responsáveis por colocar a “comida dentro de casa” –, também estava marcado por essas 

diferenças de gênero. 

Estranhar quando era dito: “Isso é responsabilidade de sua mãe”, ou “Isso é 

responsabilidade do seu pai”, significava/significa sermos surpreendidos com a determinação 

de funções carregadas de sentidos que, além de orientar práticas nos arranjos e acordos 

familiares, também marcam os lugares a serem ocupados de acordo com valores e normas de 

gênero. Avó, tia, mãe e irmã devem agir e serem de uma determinada forma, enquanto avô, 

tio, pai e irmão devem agir e serem de outra forma, embora nem sempre cumpríssemos 

literalmente as prescrições de gênero (SCOTT, 1995). Podemos então perceber que essas 

dinâmicas nas relações de poder, tanto na esfera pública como nas práticas de intimidade 

podem também ser elucidadas pelas contribuições do sociólogo pernambucano Gilberto Freire 

(2003), em sua clássica obra “Casa Grande & Senzala”. 

O autor deixa evidente o lugar do homem historicamente construído desde o Brasil 

colonial, como sendo o patriarca dono inclusive das mulheres. Contudo, essa violência 

simbólica que constitui a mulher como objeto, portanto submissa e submetida ao desejo do 
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outro, está longe de ser uma atitude localizada na individualidade dos atores sociais. Ao 

contrário, está inscrita na própria trama social historicamente situada. Seja na casa (fruto dos 

acordos privados), seja na senzala (fruto das relações públicas de comércio e opressão) e nas 

linhas tênues que separam esses dois cenários, a propriedade, o patrimônio, enfim, o poder é 

do patriarca.  

Assim, contextos e momentos históricos distintos produzem formas de opressão 

femininas que se expressam direta ou indiretamente em letras de música, poesias, piadas, 

textos jurídicos ou regulatórios em geral. Nesse sentido, a motivação para este trabalho se 

desenvolveu, portanto, neste processo de progressiva ampliação da compreensão sobre 

violência de gênero, que não se limita a relações face-a-face (SPINK E MEDRADO, 2000), 

mas se inscreve em instituições e documentos que prescrevem práticas sociais. 

Nossa motivação também se alimenta do estranhamento e inquietação diante da 

incompreensão – no sentido de não reconhecimento – das razões capazes de manter um tipo 

de violência que se sustenta num certo padrão social que viola direitos humanos. Acreditamos 

ser esta uma razão suficientemente forte para produzirmos estudos e pesquisas sobre a 

temática da violência de gênero, não apenas com produção de conhecimento científico, mas, 

sobretudo para a produção de um conhecimento que nos possibilite caminhos de mudança 

para essa realidade injusta. Os primeiros passos nesta direção se deram ainda durante a 

graduação em Psicologia. 

 

Das idas e vindas na psicologia como possibilidade de estudar a violência contra mulher 

Com o advento do curso de formação e de licenciatura em Psicologia, encontramos um 

momento oportuno para fazermos um trabalho de pesquisa sobre o tema da violência contra a 

mulher. Do ponto de vista teórico, num caminho paralelo entre formação em psicologia 

clínica e a licenciatura, a Psicologia Social permeava nossas leituras e discussões em duas 

vertentes: a clássica ou tradicional (marcada pelos estudos de base quantitativa e de uma 

leitura que privilegia a distinção entre realidades e representações) e a crítica (a partir da 

corrente materialista-histórica)
1
. Naquele primeiro momento, foi a Psicologia Social de base 

                                                           
1
 Durante o curso de graduação, também tivemos acesso, porém de modo pouco aprofundado, a leituras sobre 

práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano, e durante o curso de Mestrado, especialmente a partir 

de textos produzidos por integrantes do Núcleo de Pesquisas em Práticas discursivas da PUC/SP. 
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tradicional que nos orientou num estudo sobre violência contra mulher, tendo como foco os 

considerados “crimes sexuais”. 

A pesquisa para elaboração da monografia, como Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), na graduação, foi então orientada na perspectiva de caracterização do crime de estupro 

nos Estados da Paraíba e de Pernambuco, além de traçar o perfil das pessoas que praticavam o 

crime de estupro, tipificado de acordo com o Código Penal Brasileiro. Nessa pesquisa, de base 

quantitativa, utilizamos o Statistical Package for The Social Sciences – SPSS, a partir do qual 

realizamos alguns levantamentos sobre informações sócio-econômicas e educacionais de 

pessoas que estavam cumprindo pena, em regime fechado, por crime de estupro. Além disso, 

também foram feitos levantamentos estatísticos sobre as características dos estupros 

praticados por essas pessoas, no sentido de serem correlacionados com as informações sócio-

educacionais. 

Tratava-se de um trabalho voltado exclusivamente à perspectiva da Psicologia da 

Investigação Criminal, cujo objetivo principal era viabilizar informações aos serviços de 

inteligência da polícia, possibilitando maiores condições para o êxito nas operações de 

investigação policial. No entanto, os caminhos seguidos durante a realização dessa pesquisa, 

criaram oportunidades de refletir sobre outros caminhos para novas pesquisas. Não obstante, a 

importância da pesquisa que estava sendo realizada, inquietava-nos – e ainda inquieta-nos – a 

possibilidade de desenvolver pesquisas, nas quais, ao invés de orientar práticas de controle, 

pudessem/possam pensar como essas práticas se constroem e se sustentam. 

Esses momentos de reflexões aconteceram a partir das experiências que tivemos no 

interior das unidades penais quando homens presos por crime de estupro relatavam suas 

histórias. No contato direto com essas pessoas, pudemos entender que havia (acima de tudo) 

práticas humanas nas suas mais variadas e infinitas formas, como próprias da condição 

humana. Foi quando percebemos que não era possível reduzir essas pessoas à condição de 

apenados ou de “213”2. Ao contrário, estávamos fazendo uma pesquisa com pessoas que 

estavam de um lado do sofrimento, numa violência relacional (socialmente construída), em 

apenas responsabilizar penalmente uma pessoa não seria suficiente para minimizar ou acabar 

tal violência. 

                                                           
2
 Número do artigo que tipifica o crime de estupro no Código Penal Brasileiro. 
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Foi então que nossa neutralidade e a imparcialidade (enquanto pesquisador) 

começaram a se deparar com nossas condições humanas, pois os questionários passaram a ser 

pessoas humanas que não poderiam ser limitadas àquelas perguntas, nem aos números que 

iríamos produzir. Momento em que a Psicologia tradicional das práticas científicas 

positivadas começou a perder suas forças, e se render às limitações perante a complexidade 

das múltiplas realidades humanas. No entanto, ainda não era possível compreender que 

“novos ventos” iriam soprar rumo às investigações que compreendem os discursos, como 

práticas que geram (inclusive) os crimes de estupro. Contudo, ocorreram reflexões suficientes 

para finalizar a pesquisa, bem como iniciar um processo de resignificação das práticas de 

investigação científicas e da construção de conhecimento. 

Nesse contexto é razoável considerar que as contribuições em educação (advindas das 

discussões em licenciatura) também foram importantes para resignificações desse nosso lugar 

de pesquisador, bem como da pesquisa, que estavam acontecendo no interior de unidades 

penais. Sobretudo quando, pelo menos em princípio, refletimos sobre o discurso institucional 

oficial – a partir do próprio Código Penal – de que a pena serve para (re) socializar ou (re) 

educar a pessoa que comete crime. Portanto, tem na educação um desses pilares discursivos 

mais contundentes. Evidente que esse lugar da educação será problematizado, posteriormente 

nesse trabalho, mas para que ele seja discutido é importante que possamos pensar/repensar a 

função da educação em nosso cotidiano. 

Contudo, não era possível, naquele momento, fazer um movimento imediato, no 

sentido de realizamos uma pesquisa sobre violência contra mulher a partir da educação, mas a 

trajetória desse projeto continuou durante um curso de pós-graduação (Lato Sensu) em 

Direitos Humanos. Na realização do trabalho monográfico para a conclusão do curso, 

passamos a investigar a violência contra a mulher a partir da violência simbólica, tendo como 

principais fontes de pesquisa as revisões bibliográficas em sociologia (com PIERRE 

BOURDIEU), em psicanálise (com JEAN JACQUES LACAN e CARL JUNG), em estudos 

sobre gênero (com HELEIETH SAFFIOTI) e os documentos nacionais e internacionais de 

Direitos Humanos. 

Esse momento foi fundamental para revisitarmos textos que evocavam/evocam a 

centralidade da linguagem nas relações sociais e na construção da realidade, assim como abriu 

espaço para pensarmos lugares onde acontecem essas práticas de violência de forma velada, 

ou não. Foi então que voltamos a pensar a escola como lugar para pesquisa, e a linguagem 
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como forma de compreender a violência contra mulher. A partir da possibilidade de 

estudarmos a violência contra a mulher, agora considerando a linguagem, pudemos reler Mary 

Jane Spink, Benedito Medrado, Vera Menegon, autores que tivemos acesso em meados da 

graduação, num componente curricular chamado “Psicologia Social e Comunitária”. 

Posteriormente, a partir do ingresso no Programa de Pós-Graduação em Psicologia na 

Universidade Federal de Pernambuco, surgiu a possibilidade de realizarmos uma pesquisa 

sobre violência contra mulher, tendo por base uma postura epistemológica crítica em 

psicologia social, que considera a ciência como prática social e a linguagem como ação. 

Assim, demos início a uma reconstrução teórica e metodológica significativa, oportunizando o 

resgate de uma formação em pesquisa qualitativa iniciada, mas pouco desenvolvida na 

graduação. 

 

Definindo o foco na pesquisa 

No mestrado, o exercício de definição do objeto de pesquisa foi um processo de 

construção cheio de idas e vindas em que, muitas vezes, a história é contada de trás para 

frente, ou seja, a partir das escolhas e não das dúvidas. A começar pelo projeto de pesquisa 

inicial que, embora tenha tido uma construção teórica baseada na perspectiva construcionista, 

tinha ainda um viés de pesquisas de cunho positivista, na medida em que objetivava a 

“verificação” da violência contra a mulher, a partir de suas diferentes manifestações, em 

estabelecimentos de ensino. Diante de um objetivo tão amplo que remeteria a um trabalho de 

pesquisa tão extenso, identificamos a necessidade de definir uma pergunta mais coerente com 

a abordagem construcionista (que parte de uma relação indissociável entre sentidos e práticas 

sociais) e mais adequados às limitações temporais de um curso de mestrado. 

Sendo assim, as primeiras orientações foram no sentido de reformular o projeto inicial, 

a partir do exercício de definição sobre campo, tema e objeto de pesquisa, passando pela 

justificativa do projeto e seus objetivos (geral e específicos), até as definições teórico-

metodológicas, bem como as orientações para a revisão da literatura sobre o tema pesquisado. 
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Esse caminho foi importantíssimo para que o projeto de pesquisa fosse apresentado e 

discutido pela banca de qualificação.
3
  

É importante considerar que nesse momento do trabalho havia um marco-legal 

importante: o projeto o Projeto de Lei – PL Nº 2.431/2007, de autoria da Deputada Maria do 

Rosário (PT/RS) que dispõe sobre a inclusão, nos currículos escolares, de conteúdos e 

práticas que contribuam para o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, 

ampliando a efetividade da Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/ 2006. Esse PL foi fundamental 

para se pensar o texto apresentado em exame de qualificação, pois surgiu meses antes da 

elaboração do projeto de pesquisa que originou esta dissertação, a qual propõe estudar a 

violência contra mulher no campo da educação. 

Esse documento até então estava sendo fundamental para repensar e reorientar a 

proposta inicial da pesquisa. No entanto, a banca de qualificação sentiu a fragilidade do PL nº 

2.431/07 num lugar central de um trabalho de pesquisa, na medida em que o mesmo ainda é 

um projeto, e não uma lei, tratado ou acordo instituído. Neste sentido, consideramos mais 

adequado identificar documentos que apresentavam maior potencial de legitimidade, tendo 

sido alvo de debates e processos mais coletivos de construção. Foi então que, ainda 

considerando a importância da proposta de investigar a violência de gênero no contexto da 

educação (considerando inclusive a escassez e a necessidade de estudos sobre o assunto), a 

banca fez um encaminhamento que definiu as bases da pesquisa daquele momento em diante.  

Tomando como objetivo geral compreender se e como a noção de educação constitui-

se discursivamente em estratégia institucional para enfrentamento da violência contra a 

mulher no Brasil, decidimos focalizar nossa análise em documentos de domínio público 

(SPINK, P., 2000) que orientassem práticas, tanto educacionais, quanto de enfrentamento a 

violência contra mulher, constituindo-se em dispositivos ou, como diria Gilles Deleuze 

(1990), um conjunto multilinear de linhas... 

(...) essas linhas do dispositivo não abarcam nem delimitam sistemas homogêneos 

por sua própria conta (o objeto, o sujeito, a linguagem), mas seguem direções 

diferentes, formam processos sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto se 

aproximam como se afastam umas das outras (p. 155). 

Assim, o objetivo geral da pesquisa se desdobra em dois objetivos específicos: 1) 

analisar o uso da noção de violência contra a mulher em documentos que orientam práticas 

                                                           
3
 Esse momento importante deste trabalho contou com as contribuições significativas dos professores Dr. 

Benedito Medrado (Orientador), Dr. Pedro Nascimento (Examinador Externo da Universidade Federal das 

Alagoas) e da professora Dra. Fátima Cruz (Examinadora Interna do Programa). 



22 

 

educacionais formais em âmbito nacional; e 2) analisar o uso da noção de educação em 

documentos que orientam a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher no 

Brasil.  

Neste sentido, organizamos o texto desta dissertação da seguinte forma: 1) esta breve 

introdução; 2) um primeiro capítulo temático que aborda a temática da violência contra a 

mulher, a partir da violência de gênero; 3) outro capítulo que localiza o arcabouço teórico-

metodológico que estamos usando nesse trabalho, fazendo ponderações sobre a psicologia, o 

construcionismo social e as práticas discursivas – em especial nos documentos; 4) num 

terceiro momento destinamos ao que chamamos de “desenho metodológico”, sendo uma 

espécie de bússola para o processo de construção e análise desta obra; 5) um capítulo 

destinado às possibilidades de análise das informações que escolhemos, enfatizando os três 

documentos basilares na investigação de nosso trabalho (Lei Maria da Penha, Pacto Nacional 

pelo Enfrentamento à Violência contra Mulher, e Parâmetros Curriculares Nacionais); 6) o 

encerramento deste trabalho, em que tecemos algumas considerações a respeito do que 

estudamos. 
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1 Da temática 

Este trabalho se organiza a partir do objetivo geral de compreender se e como a noção 

de educação constitui-se discursivamente em estratégia institucional para enfrentamento da 

violência contra a mulher no Brasil. Neste sentido, consideramos fundamental iniciar este 

trabalho a partir de uma breve revisão da literatura que contextualiza e define a violência 

contra a mulher como violência de gênero. 

 

1.1 Violência de gênero 

O que entendemos por gênero é um constructo conceitual que surgiu, segundo 

Heleieth Saffioti (2005), em seu artigo Gênero e Patriarcado, com Robert Stoller em 1968, 

mas que passa a tomar maiores proporções em seus estudos relacionados a gênero, bem como 

suas repercussões, a partir do artigo de Gayle Rubin em 1975, sob o título The Traffic in 

Women: Notes on the “Political Economy” of Sex. Com esse artigo, tal conceito passa por 

constantes mudanças de compreensões, que se distanciam inclusive do que originalmente é 

proposto por Rubin, mas que encontram em suas idéias as raízes das questões atuais. 

As primeiras contribuições sobre gênero traziam os conceitos de sexo e gênero ainda 

muito fortemente ligados, numa relação dicotômica entre a condição humana biológica de um 

lado, e a social do outro. Assim, essa primeira idéia de gênero foi e ainda é pensada, por 

algumas correntes feministas, a partir das diferenças construídas em momentos históricos 

diferentes, bem como em lugares diferentes, os quais contribuem na construção de diferentes 

formas de desigualdade. Dessa forma, pelo menos em princípio, essa concepção de gênero 

parte da noção de diferença biológica existente entre homens e mulheres e, atrelada a essas 

diferenças, os distintos lugares sociais historicamente construídos e destinados a cada deles/as 

constituem as bases das práticas discriminatórias e desiguais entre as pessoas. 

E, para explicar as origens dessas diferenças, a partir do biológico, Anne-Marie Pessis 

e Gabriela Martin (2005), citando Márcia Castillo-Martin, (2005), em seu artigo Das origens 

da desigualdade de gênero, argumentam que as diferenças entre macho e fêmea se 

configuram como desigualdade, pois existem teorias que 

(...) defendem um determinismo biológico originado no dimorfismo sexual e nas 

especificidades de gênero na função reprodutiva da espécie. Essa especialização de 

gênero estaria acompanhada, na mulher, por um desenvolvimento da racionalidade 



25 

 

inferior ao do homem, em beneficio de uma maior afetividade que condicionaria seu 

comportamento a padrões desiguais e inferiores que aos dos homens. (p. 17) 

Essa concepção que explica a origem da violência de gênero, em sentido mais amplo, 

a partir de uma diferença que se transforma em desigualdade (pois considera a inferioridade 

de um dos lados), posteriormente acaba envolvendo não só aspectos biológicos, mas também 

aspectos sociais – ainda dicotômico. Assim, segundo Pessis e Martin (2005), do ponto de 

vista social, a condição de superioridade e inferioridade entre homens e mulheres estava 

relacionada ao tipo de atividade social que cada um dos sexos desenvolve. Segundo essas 

mesmas autoras, as atividades desenvolvidas pelas mulheres estariam relacionadas à garantia, 

à manutenção e à continuidade do grupo, enquanto as atividades desenvolvidas pelos homens 

estavam relacionadas à defesa do grupo (envolvendo todos os tipos de bens e propriedades). 

Dessa forma, tanto as atividades das mulheres como dos homens requereriam 

aprimoramento técnico para melhor desempenho. Deste modo, as mulheres desenvolveriam 

técnicas de aprimoramento das atividades voltadas ao cuidado e a reprodução, e os homens, 

técnicas voltadas para a guerra e conflitos como um todo – proteção do grupo. Além disso, a 

mulher, na condição doméstica (enquanto lugar social), também tem a função de acumular as 

responsabilidades 

(...) da maternidade produtora de filhos como riqueza e as do trabalho agrícola junto 

com os homens. Assim como os homens garantiam a preservação do grupo, com a 

formação de sociedades mais complexas, eles assumirão a responsabilidade da 

defesa do território, do alimento e da riqueza. 

Essa idéia nos traz a compreensão de que as mulheres, como produtora de filhos – que 

igualmente considerados riqueza material do grupo – também eram compreendidas como 

riqueza material, na condição de meios de produção. Portanto, crianças e mulheres são 

consideradas propriedades a serem preservadas pelos homens, como responsáveis pela defesa 

dos territórios, alimentos e riquezas (bem como seus meios de produção). E, ainda segundo 

Pessis e Martin (2005), no sentido de garantir a proteção desses bens hora acumulados, os 

homens desenvolvem técnicas utilizando-se da violência exógena para diminuir os riscos de 

perda dessas riquezas. 

Essas divisões de funções exercidas diferentemente por machos e fêmeas nas relações 

sociais estão diretamente relacionadas à importância de tais atividades laborais que os/as 

mesmos/as desenvolvem no grupo. Assim, as divisões de trabalho, que também demandam 

divisões tecnológicas – em que cada um dá conta separadamente de suas técnicas – orientam 

as práticas e o exercício de poder, nesse momento tendo maior valor o poder exercido através 
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da capacidade física e tecnológica de proteger o grupo da invasão de outros grupos. A 

valorização da força física e das tecnologias para repelir potenciais inimigos, também são 

competências que orientarão o lugar social de cada um distinguindo-os. E esse lugar de poder 

é, em geral, o lugar do homem, do masculino. 

Deste modo, sendo o homem destinado a exercer essa função no grupo, e sendo essa 

função importantíssima para o exercício das práticas de poder, a idéia de violência de gênero 

começa a ser pensada a partir da concepção do patriarcado – como o próprio nome diz o 

pater (pai), o que tem o poder. O que segundo Ana Aguado (2005), no seu artigo “Violencia 

de género: sujeto feminino y ciudadanía en la sociedad contemporánea”, trata-se de um 

modelo construído como um 

(...) conjunto de sistemas familiares, sociales, ideológicos y políticos que determinan 

cual es la función o papel subordinado que las mujeres deben interpretar con el fin 

de adecuarse y mantener un determinado orden social. Y para ellos se han utilizado 

mecanismos diversos a lo largo de la historia, entre ellos, la violencia directa o 

indirecta, la fuerza, la presión social, los rituales, la tradición, la ley, la educación, la 

religión, el lenguaje etc. (p. 28) 

Essa relação entre homens e mulheres baseada no patriarcado é evocada por diversas 

autoras tradicionais do feminismo, tendo suas bases fortemente vinculadas a uma orientação 

marxista, trazendo muito a relação dicotômica na perspectiva do explorador/explorado, 

sobretudo considerando aspectos sócio-econômicos. Dessa forma, tratando da questão laboral 

e salarial, Saffioti (2005) afirma que as trabalhadoras brasileiras chegam a ganhar 60% a 

menos que os trabalhadores brasileiros, e que esse distanciamento salarial (que acarreta 

também nos distanciamentos funcionais) está diretamente relacionado às diferenças de níveis 

de escolaridade entre homens e mulheres.  E complementa:  

Desta sorte, a base econômica do patriarcado não consiste apenas na intensa 

discriminação salarial das trabalhadoras, em sua segregação ocupacional e em sua 

marginalização de importantes papéis econômicos e político-deliberativos, mas 

também no controle de sua sexualidade e, por conseguinte, de sua capacidade 

reprodutiva. (p. 42) 

Sendo assim, mesmo considerando as questões sócio-econômicas de como o 

patriarcado se estrutura, Saffioti (op.cit.) retoma as demandas relacionadas ao sexo e 

sexualidade, considerando, também, as discussões sobre reprodutividade. Porém, a violência 

de gênero não é compreendida apenas por esse viés patriarcal, em que a dicotomia e a relação 

explorador/explorado são fortemente evocadas em suas análises sobre violência contra mulher 

(mais especificamente); afinal, como afirmam Medrado e Lyra (2008), baseados em Figueroa-

Perea (1998), o sistema patriarcal se define a partir de formas de controle e de reprodução tão 
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fechadas, baseadas em relações dicotômicas e verticalizadas de poder, que resultaria numa 

quase impossibilidade de transformação ou mudança. 

Existem outras perspectivas que abordam essa questão sob um viés feminista não 

tradicional, buscando superar as limitações dicotômicas que pouco contribuem para leituras 

mais complexas e mudanças mais profundas. Assim, em seu artigo Violência e gênero: novas 

propostas, velhos dilemas, Guita Grin Debert e Maria Filomena Gregori (2008) propõem a 

compreensão da violência de gênero a partir da análise do conceito do que venha a ser 

violência (distinguido-o do conceito de Crime), bem como da análise do conceito do que se 

entende por gênero, distinguindo esses dois termos, em princípio. Pois, segundo as autoras, 

“examinar as articulações entre violência e gênero permite avançar a análise sobre as 

dinâmicas que configuram posições, negociações e abusos de poder nas relações sociais, 

constituindo um campo vigoroso para desafiar as dificuldades sugeridas”. (p. 176) 

Para tanto, Debert e Gregori (2008), baseadas nas proposições foucaultianas, definem 

a violência de gênero como ações abusivas que são reconhecidas e legitimadas pela 

sociedade, tornando-se necessário compreender dinâmicas conflitivas a partir de relações 

desiguais de poder entre as pessoas interativamente envolvidas. Essas práticas podem não ser 

necessariamente legalizadas, mas existem nas relações como um valor arraigado no modus 

vivendis das pessoas. E, trazendo a perspectiva relacional para dar conta do conceito de 

violência aqui construído, abre-se a possibilidade de pensar violência para além da dicotomia 

vítima/algoz, pois a violência passa a ser percebida como ações baseadas em interações, 

localizando os jogos de poder nelas existentes. 

Seguindo essa linha de pensamento, e tomando a violência numa perspectiva 

relacional, encontramos o conceito de gênero pensado por Medrado e Lyra (2008), em seu 

artigo Por uma matriz feminista de gênero para os estudos sobre homens e masculinidades, 

que também considera uma dimensão relacional para discorrer sobre o que venha a ser 

gênero. Eles constroem a compreensão de tal conceito, fazendo quatro exercícios que ajudam 

a entendê-lo, a saber: “1) o sistema sexo/ gênero; 2) a dimensão relacional; 3) as relações de 

poder; e 4) a ruptura da tradução do modelo binário de gênero nas esferas da política, das 

instituições e das organizações sociais.” (p.  815) 

Nesses quatro exercícios, os autores elaboram um conceito do que venha a ser gênero, 

concebendo-o como uma construção de relações histórica e culturalmente situadas, propondo 

a ruptura com a dicotomia biológica (da perspectiva “natural” da relação macho/fêmea como 
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base das desigualdades). E, sendo o conceito de gênero construído numa relação dimensional, 

requer compreendê-lo a partir, não só da relação homem-mulher, mas das relações mulher-

homem, homem-homem e mulher-mulher – ou seja, envolvendo sujeitos/pessoas – não 

obstante a sua condição biológica polarizada. Gênero não se restringe ao corpo, situa-se em 

símbolos, instituições, etc. 

Dessa forma, os autores partem de uma perspectiva sobre gênero como uma 

“construção social que engendra e legitima o poder masculino” (p. 824). Colocam que essa 

proposta conceitual busca romper com o binarismo simplista das diferenças “naturalizadas” e 

pré-estabelecidas (através de papéis sociais mutuamente excludentes sobre aquilo que se 

entende está direcionado aos homens e às mulheres), concebendo-os numa perspectiva 

relacional. Essa idéia afasta-se da concepção de patriarcado trazida por perspectivas 

feministas tradicionais, nas quais tal concepção é central para se pensar a idéia de dominação 

de masculinidade hegemônica que subjuga as mulheres – idéia ainda dicotômica. 

Assim, consideramos a violência de gênero qualquer ato de abuso que parta de 

relações de poder assimétricas – desiguais – entre pessoas humanas, baseadas em gênero, 

entendendo a masculinidade hegemônica como força motriz da opressão, tanto de outras 

masculinidades quanto de feminilidades. Assim, nossa compreensão concebe não só homens 

no exercício desse poder desigual violando mulheres, mas homens violando outros homens, 

mulheres violando homens e mulheres violando outras mulheres. 

Essa concepção de violência de gênero é importante ser colocada, pois considera que 

tanto homens quanto mulheres estão exercendo relações violentas a partir de uma concepção 

de poder vertical, hierarquizada, baseada numa masculinidade que Medrado e Lyra (2008) 

chamam de “machismo institucionalizado”. Cabe considerar, também o caráter relacional e 

histórico dessa hegemonia – que também não é algo “natural” e não existe por si só enquanto 

essência. E, nesse caráter relacional, “deve-se adotar a perspectiva de gênero, buscando 

compreender como diferenças se constituem em desigualdades, indo além dos sexos como 

determinantes biológicos e da „di-visão‟ sexual do mundo.” (p. 819) 

Entender a violência contra a mulher a partir destes autores nos convida a 

compreender tal conceito numa perspectiva de matriz feminista de gênero, em oposição à 

simples dicotomia mulher/vítima X homem/agressor. 
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1.1.1 Violência contra as mulheres 

Partindo do conceito de violência de gênero, que é assumido neste trabalho a partir de 

uma matriz feminista pensada por Medrado e Lyra (2008), fica entendido que temos a 

compreensão de que existem relações as quais estão orientadas de forma desiguais e abusivas 

entre humanos. Essas desigualdades são orientadas considerando a superioridade da 

concepção de masculinidade hegemônica, entendendo todas as outras formas de 

masculinidades e feminilidades em condição de inferioridade. Considerando o foco desta 

pesquisa, não vamos explorar aqui as diversas formas a partir das quais a violência de gênero 

pode se estabelecer entre homens, muitas vezes marcadas por recortes de orientação sexual, 

idade, classe ou por atributos de força e poder.  

Assim, observando a forma assimétrica de relações entre os humanos, a partir da 

dominação de uma masculinidade dominante, percebemos que as mulheres e os femininos são 

colocados em condições desfavoráveis tanto nas suas relações com os homens, quanto nas 

suas relações com outras mulheres. Por esta razão, baseado na concepção de Violência de 

Gênero, a Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, 

realizada em Pequim, em setembro de 1995 (como Instrumento Internacional de Direitos das 

Mulheres), define violência contra mulher como sendo “uma manifestação das relações de 

poder historicamente desiguais entre mulheres e homens, que têm causado a dominação da 

mulher pelo homem, a discriminação contra ela e a interposição de obstáculos ao seu pleno 

desenvolvimento” (FROSSARD, 2006, p. 190). 

Seguindo essa linha de pensamento, o I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 

oriundo da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, ligada diretamente à Presidência 

da República, faz uma afirmação específica de como o Governo Federal entende a violência 

contra as mulheres. Segundo este documento 

A violência contra a mulher acontece no mundo inteiro e atinge mulheres de todas as 

idades, classes sociais, raças, etnias e orientação sexual. Qualquer que seja o tipo, 

física, sexual, psicológica, ou patrimonial, a violência está vinculada ao poder e à 

desigualdade das relações de gênero, onde impera o domínio dos homens, e está 

ligada também à ideologia dominante que lhe dá sustentação. (BRASIL, 2004, p. 73) 

Para nos ajudar a compreender a construção histórica e arqueológica dessa dominação 

masculina, a partir de registros remotos, trazemos – mais uma vez – as contribuições de Pessis 

e Martin (2005). Elas afirmam que “tanto a documentação histórica quanto a tradição oral 

registram a dependência dominante da mulher ao poder masculino” (p. 18). Assim, essa 
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afirmação, partindo de duas arqueólogas que buscam compreender a origem das 

desigualdades de gênero, a partir de registros documentais construídos ao longo da história da 

humanidade, pode nos ajuda a compreender que a relação de dominação não é recente. 

Mas, mesmo sendo a violência contra as mulheres práticas desiguais e negativamente 

carregadas de discriminação existentes no mundo inteiro e trazidas desde a era proto-histórica, 

é importante, neste trabalho, fazer algumas contextualizações a partir do cenário brasileiro. 

Certamente não temos a pretensão em fazer uma longa e vasta reconstrução histórica sobre 

como a violência direcionada às mulheres se constrói no Brasil, mas existem estudos 

importantes que contribuem para a compreensão dessas práticas de abuso. Acreditamos ser 

importante trazê-las, até para podermos entender como são construídos os caminhos 

percorridos para as significações e ressignificações, bem como suas práticas se dão nesse 

cenário. 

Acreditamos ser difícil entender como se dá a construção do Brasil sem se recorrer às 

contribuições do sociólogo e professor Gilberto Freyre, nem de outro sociólogo importante 

para os estudos da sociedade brasileira, o professor Sérgio Buarque de Holanda, com suas 

obras “Casa Grande & Senzala” e “Raízes do Brasil”, respectivamente. Quando ambos trazem 

a compreensão de como se deram (e ainda se dão) as formas de dominação na sociedade 

brasileira, eles recorrem à concepção do patriarcado. Essa mesma compreensão, como já 

colocado anteriormente, é seguida por feministas tradicionais, como no caso de Saffioti 

(1987) que nos dá grandes contribuições para entendermos a violência contra as mulheres. 

Assim, esses autores entendem a violência contra a mulher como um dos graves 

problemas sociais brasileiros, fomentado por uma estrutura social machista, patriarcal. E 

sabemos que o machismo está estabelecido numa relação que coloca o senhor (o patriarca) na 

posição de dominador detentor da força e de um poder absoluto sobre tudo e todos, inclusive 

o poder de dominação sobre as mulheres, pois, como bem apresenta Freyre (2003) “a força 

concentrou-se nas mãos dos senhores (...) donos das mulheres” (p. 38). Uma posição 

absolutamente comum (a do patriarca), e construída há milênios, como afirma Saffioti (1987), 

em seu livro O Poder do Macho, quando afirma que:  

Calcula-se que o homem haja estabelecido seu domínio sobre a mulher há cerca de 

seis milênios. São múltiplos os planos da existência cotidiana em que se observa 

esta dominação (p. 47). 

Mas, alguns movimentos vêm acontecendo ao longo da história, no sentido de romper 

com a dominação do machismo. E para compreendermos como se dão esses processos de 
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rupturas, Aguado (2005) nos convida a entender esses movimentos de transformações sociais 

a partir de momentos em que o problema da violência contra a mulher sai da dominação no 

âmbito do espaço privado (dos muros da propriedade sob a dominação privada do macho) e 

passa a ser discutida no âmbito do espaço público. Ela mostra que para compreendermos a 

violência de gênero (agora entendendo violência contra mulher – como colocada na IV 

Conferência Mundial sobre as Mulheres), 

(...) es necesario partir del presupuesto inicial de que se trata de abordar esta 

cuestión tanto desde una perspectiva pública como privada, y en este sentido, es 

necesario explicar la interrelación que ha existido históricamente entre estos dos 

espacios o esferas – la pública y la privada -, para poder plantear con mayor rigor 

medidas, actuaciones y alternativas. (p. 23) 

É uma forma revolucionária de se entender o problema da violência contra a mulher, 

sobretudo pelo fato desse espaço (público) está historicamente destinado aos homens e não às 

mulheres. Tanto é que, do ponto de vista da atividade política institucionalizada nas 

organizações do Estado, as mulheres não tinham espaços até meados do século XX. A esse 

respeito, Saffioti (1987) afirma que são pouquíssimas mulheres que fazem parte das 

instituições públicas, com poderes de decisão. E continua:  

No Brasil, data de poucos anos a participação política da mulher, que geralmente se 

situa na base. Nos diretórios municipais, estaduais e nacionais dos partidos políticos 

é irrisória a presença feminina. E isto ocorre também nos partidos de esquerda. Ou 

seja, discriminar negativamente a mulher não constitui um característico apenas dos 

conservadores. (p. 48) 

De fato, a participação das mulheres nas relações políticas – nos cenários públicos – é 

muito recente. Como na maior parte das lutas coletivas por determinados direitos, os mesmos 

são conquistados primeiro para o favorecimento de homens, depois às mulheres. O sufrágio 

universal é um exemplo disso, e demonstra como a citação anterior a partir de Saffioti faz 

sentido. No Brasil, em especial, os homens tiveram direito ao voto a partir do ano de 1881, 

ainda no Período Monárquico, sendo em 1932, promulgado decreto-lei (51 anos depois – já 

no Período Republicano) que garantiu o direito ao sufrágio por parte das mulheres, como 

afirmam Branca Moreira Alves e Jacqueline Pitangy (1985), no livro O que é o feminismo: 

O direito ao voto foi sendo alcançado paulatinamente nos Estados. Desta forma 

quando, em 1932, Getúlio Vargas promulga por decreto-lei o direito de sufrágio às 

mulheres, este já era exercido em 10 Estados do País. (p. 48) 

É importante considerar que os movimentos sociais são recursos significativos para 

viabilizar mudanças importantes no cenário político, como o caso do sufrágio feminino. E, 

considerando os constantes movimentos de avanços e retrocessos ocorridos ao longo desses 

aproximados 77 anos (desde o direito da mulher ao voto), conquistas significantes podem ser 
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elencadas, sobretudo a partir do processo de redemocratização da política nacional. O acesso a 

participação política das mulheres, tanto no ato de votar, quanto de ser votada, cria outros 

dispositivos legais ou socialmente legitimados os quais ampliam essa atuação. Inclusive hoje, 

por exemplo, existem partidos que adotam sistemas de cotas para mulheres, no sentido de 

garantir suas participações nos processos eleitorais, concorrendo para os cargos de todas as 

esferas do poder público executivo e legislativo.   

Assim, a atuação nas diversas esferas do Poder Público (Municípios, Estados e União), 

a partir do lugar das mulheres no cenário político, tende a diminuir cada vez mais as 

desigualdades de gênero. Um exemplo disso foi a criação de Comissões Permanentes no 

Congresso e nas Assembléias Legislativas dos Estados da Federação, as quais debatem e 

criam políticas públicas para redução da desigualdade entre homens e mulheres, bem como a 

erradicação da violência contra as Mulheres. É nesse aumento da participação feminina dos 

processos sociais e políticos no Brasil e no mundo, que as mulheres conseguem espaços cada 

vez mais significativos para discussões a respeito das garantias fundamentais de seus direitos, 

enquanto pessoas humanas. 

Segundo Rosiska Oliveira (2004), em seu texto Direitos das Mulheres, Direitos 

Humanos, as mulheres são conscientes de que a violência é uma herança histórica de 

discriminação e negação de direitos, pelo fato de serem do sexo feminino, por serem 

mulheres. Nesse sentido, elas começam a se fazerem ouvir nas grandes Conferências 

Internacionais de Direitos Humanos. Por essa razão, nas últimas décadas, estão sendo 

ampliadas, cada vez mais, discussões sobre a violência contra as mulheres no âmbito dos 

direitos humanos, sendo os direitos humanos, ainda segundo Rosiska Oliveira (2004), 

(...) um elenco de valores, princípios e normas necessárias ao aperfeiçoamento das 

condições de vida das populações, à correção de injustiças e discriminações, à 

proteção e salvaguarda dos mais frágeis e dos mais vulneráveis. São ditos 

indivisíveis por que contêm em si os direitos políticos, econômicos, sociais e 

culturais. (p. 993) 

Com base nessa afirmação, é importante perceber que a garantia dos Direitos 

Humanos está para além das garantias da seguridade das integridades físicas e psicológicas 

das mulheres. Também são resguardados direitos políticos, econômicos, sociais e culturais 

das mulheres, enquanto pessoas humanas. Posto isso, é possível entendermos que os 

problemas relacionados à violência contra a mulher não são problemas dos espaços privados, 

mas devem ser discutidos nos espaços públicos, no sentido de se buscar soluções em políticas 

públicas, para alcançarmos a erradicação dessa violência. Isso abre possibilidades e caminhos 
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importantes para que as mulheres estejam presentes nas tomadas de decisões coletivas – 

contribuindo para o seu empoderamento – diminuindo as desigualdades. 

 Por isso, Ana Aguado (2005) nos convida a pensar que o problema da violência 

contra mulher pode ser enfrentado a partir das políticas públicas e da participação pública de 

homens e mulheres na solução desse problema. Nesse sentido, a relação entre público e 

privado é discutida para legitimar todas as intervenções das pessoas quando na ocorrência de 

violência contra mulher ocorrida no espaço onde Ana Aguado chama de “puertas adentro” – 

onde mais acontece violência contra mulher. As relações privadas da instituição familiar 

viabilizam e legitimam práticas violentas de forma sutis, através de microrelações de poder. 

Desta forma, a autora mostra a importância de entendermos a violência contra a mulher como 

sendo um problema público e, por ser público, todos têm a responsabilidade de intervir no 

sentido de modificar as práticas de violência contra mulher. 

Portanto, entender a violência contra a mulher como sendo um problema não da ordem 

do privado, do familiar, da relação marido-mulher, mas do público, abre possibilidades para 

construir políticas públicas de combate a esse tipo de abuso. Para Ana Aguado (2005), as 

ações no sentido de erradicar a violência contra a mulher se dão no combate estabelecido nas 

relações de poder (como já foi dito – desiguais), portanto público, na defesa de direitos 

humanos em favor das mulheres. Para ela, as 

Políticas que deberían implicar igualmente a La sociedad civil, a todos los 

ciudadanos, mujeres y hombres, porque se trata de problemas comunes, universales, 

que están vinculados directamente a los conceptos de libertad, individualidad, 

privacidad, y en definitiva, a una profundización en la democracia que implique la 

inclusión de estas perspectivas. (p. 25) 

Então, é nesse movimento que o Brasil vem dando passos importantes na elaboração 

de políticas públicas que objetivam enfrentar a violência contra mulher. O ponto alto desse 

processo de construção de políticas públicas se deu pelo Congresso Nacional, no decreto da 

Lei Nº 11.340 de 07 de Agosto de 2006, conhecida como Lei “Maria da Penha”, a qual foi 

posteriormente sancionada pelo Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva. Esse 

instituto legal advém de acordos internacionais estabelecidos pelo Brasil, e também passa por 

compromissos junto à Organização dos Estados Americanos (OEA), bem como do Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL), os quais seguem os mesmos princípios de garantia de direitos 

fundamentais de pessoas humanas.  
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Essas ratificações internacionais de direitos humanos fizeram com que o Brasil criasse 

a Lei Maria da Penha, o que passa a garantir dignidade e direitos mínimos para todas as 

mulheres em território nacional, possibilitando-as maior atenção e proteção, tanto pelo Estado 

quanto pela sociedade de uma forma geral. É nessa orientação que a Lei Maria da Penha 

procura garantir maiores ações do Estado brasileiro no combate e erradicação dos crimes de 

violência contra mulheres; um instituto legal que busca garantir direitos humanos para todas 

as mulheres, como podemos ler no seguinte trecho extraído da referida lei: 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos do § 8
o
 do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 

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

Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 

Execução Penal; e dá outras providências. (BRASIL, 2006) 

Assim, como destaca a Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 

Nilcéa Freire, no texto contido em uma publicação da Lei 11.340 (Lei Maria da Penha), tal lei 

“dá cumprimento, finalmente, à Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, da OEA (Convenção de Belém do Pará), ratificada pelo Estado brasileiro há 

11 anos, bem como à Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (CEDAW), da ONU (BRASIL, 2006, p. 7). No entanto, é igualmente 

importante considerar que, não obstante aos esforços feitos por parte de organismos nacionais 

e internacionais, criando instrumentos legais para coibir e erradicar a violência contra mulher, 

não conseguem dar conta desse problema, pois, como argumentam Medrado e Lyra (2008): 

A dominação dos homens sobre as mulheres e sobre o feminino não possui autoria 

única, mas uma constelação de autores, que inclui, além dos homens, a mídia, a 

educação, a religião, as mulheres e as próprias políticas públicas. Em outras 

palavras, partimos da perspectiva de que o poder coletivo dos homens não é 

construído apenas nas formas como os homens interiorizam, individualizam e o 

reforçam, mas também nas instituições sociais. (p. 826) 

Portanto, existe uma série de instituições que faz parte da legitimação e reprodução 

dessa violência contra as mulheres, efetivada pela dominação delas a partir não só da relação 

homem-mulher, mas de toda uma tecnologia de gerenciamento e manutenção dessa violência. 

Considerando, também, que da mesma forma que existem políticas públicas de combate à 

violência, algumas políticas violentam. Da mesma forma que as instituições se destinam a 

erradicar e coibir a violência, elas também reproduzem e viabilizam a manutenção dessa 

violência (MARTINEZ, 2008). E sendo a escola – através dos modelos educacionais 

modernos – uma das instituições mais importantes no cotidiano das pessoas, é significativo 
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pensar qual a relação que essa instituição estabelece com as práticas de violência, em especial 

a violência contra mulher. 

 

1.2 Concepção de educação 

Jean-Claude Forquin (1993), em sua obra Escola e Cultura, coloca que a educação é 

sempre um processo que ocorre entre pessoas, e que supõe comunicação, transmissão ou 

aquisição de algo (conhecimentos, crenças, hábitos, valores, etc.), o que considera o 

“„conteúdo‟ da educação”. A partir dessa concepção de educação – como um processo social 

de compartilha de diversos saberes – podemos problematizá-la ao passo que, contrariamente, 

a educação moderna está baseada num processo de ensino-aprendizagem (a idéia primária de 

lados opostos – onde um tem o conhecimento, e outro não o têm). É nesse sentido que Carlos 

Rodrigues Brandão (1995), em seu livro O que é educação, explora o caráter educacional da 

modernidade, tendo como base reflexiva a divisão social do trabalho que corrobora com essa 

divisão social do saber. 

Brandão (1995) afirma que a relação ensino-aprendizagem é a base para o 

surgimento da instituição escola; que por sua vez passa a existir quando apareceram as 

primeiras divisões sociais, bem como o processo de hierarquização em relações de poder, e o 

saber “começa a se distribuir desigualmente e pode servir ao uso político de reforçar 

diferenças, no lugar de um saber anterior, que afirmava a comunidade.” (p. 27). É neste 

momento que, segundo o autor, a educação – que existia antes mesmo de haver escola, 

somente pela transferência de saber entre as gerações – passa a ser um instrumento que 

viabiliza “tipos e graus de saber que correspondem desigualmente a diferentes categorias de 

sujeitos (...) de acordo com sua posição social no sistema político de relações do grupo”. (p. 

28). 

Essa prática social, que Brandão chamou de divisão social do saber – coloca o 

ensino como uma instituição educacional, destinada ao espaço escolar e exercida por pessoas 

especializadas em práticas pedagógicas. E que, segundo Alfredo Veiga-Neto (1995), em seu 

texto Michel Foucault e a Educação: há algo de novo sob o sol?, passando por crises, é 

questionada, tanto pelos grupos sociais de orientação política tidas de direita, quanto às de 

orientação política tidas de esquerda. Segundo o autor, 
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Da direta vem a acusação de que a escola não atende às necessidades da sociedade 

(o que, na maioria das vezes, significa necessidades de setores produtivos e 

empresariais). Da esquerda vem a acusação de que a escola reproduz as 

desigualdades e injustiças sociais. (p. 10) 

Enfatizando a crítica de autores que discutem educação por uma orientação tida de 

esquerda, encontramos Cláudio Nogueira e Maria Alice Nogueira (2002), em seu texto A 

Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu: limites e possibilidades, no qual fazem menção 

as contribuições do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1992), afirmando ser a educação a 

reprodutora dos modelos sociais de desigualdade que matem e legitimam os privilégios 

sociais de determinados grupos. Assim, segundo tais autores, a educação para Bourdieu 

(1992) não tem caráter transformador, passando a ser um mero processo de reprodução de 

determinados interesses do sistema, mantendo o status quo de uma determinada ordem social, 

a desigualdade proposital que dá legitimidade e credibilidade a práticas e valores sociais. 

Essa reprodução e manutenção da ordem social através da educação, que tendo por 

base a desigualdade social, bem como sua legitimação, segundo Bourdieu (1998), em seu 

livro O Poder Simbólico, acontecem através de exercícios do que ele chama de Poder 

Simbólico. Para ele, 

O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer 

uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo 

social) supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, „uma 

concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna 

possível a concordância entre as inteligências‟. (p. 09). 

Partindo, em princípio, dessa noção de poder, entendemos que as instituições 

educacionais (em particular) constroem realidades tidas como “verdades”, as quais estão 

(im)postas a partir de uma linguagem que possibilita tirar dos sujeitos (alienar) sua capacidade 

crítica de analisar práticas sociais que viabilizam e legitimam desigualdades. Desse modo, 

Bourdieu (1998) recorre ao conceito de ideologia que, segundo ele, constitui-se como sendo 

um “produto coletivo e coletivamente apropriado, servem interesses particulares que tendem a 

apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do grupo”. (p. 10). Ele ainda 

acrescenta que 

A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante 

(assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e 

distinguindo-os das outras classes); para a integração fictícia da sociedade no 

conjunto, portanto, à desmobilização (falsa consciência) das classes dominantes; 

para a legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento das 

distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas distinções. (p. 10) 



37 

 

Mas, considerando outros aspectos presentes no processo educacional, indo para 

além da relação dicotômica dominador/dominado, trazida por Bourdieu (1998), buscaremos 

compreender a educação a partir de relações de poder não polarizadas. Para tanto, 

consideramos importante trazer algumas contribuições de autores que trabalham a educação e 

escola numa perspectiva considerada pós-moderna e pós-estruturalista, sobretudo com um 

recorte foucaultiano para discutir as relações de poder que marcam esse campo. Partimos, em 

especial, das relações de poder oriundas das grandes narrativas, como é trazido no texto de 

Tomaz Tadeu da Silva (1995), intitulado O projeto educacional moderno: identidade 

terminal?. 

 Segundo Tadeu da Silva (1995), a idéia de educação existente nas instituições 

sociais advém do senso comum moderno, construído a partir de narrativas que trazem a 

concepção de progresso social constante, da supervalorização da razão (diga-se de passagem, 

um tipo hegemônico de razão) e do conhecimento científico, que se faz necessário, também, 

na construção da idéia de um sujeito destinado a essa educação. Por sua vez, a idéia desse 

sujeito está representada na autonomia e na racionalidade, sendo a própria educação um 

instrumento de realização desses ideais modernos. Ele coloca que o sujeito dessa educação é 

forjado pelo que ele chama de grande narrativa, sobrevinda do ideal moderno de 

emancipação, liberdade e racionalidade. 

Tomaz Tadeu (1995) ainda nos traz a idéia de grandes narrativas ou narrativas 

mestras como sendo “as explicações globais e totalizantes sobre o mundo e a sociedade” (p. 

247). E continua afirmando que essas narrativas estão presentes na religião, na ciência e na 

política como formas de conter a complexidade do mundo e da vida social, objetivando 

ordenar, controlar, classificar e organizar as formas de interação social. Ou seja, essas 

narrativas constituem a base da educação; uma educação da ordem e do controle sobre as 

pessoas. São práticas educativas que objetivam universalizar e homogeneizar o mundo e as 

relações sociais para oprimir e dominar. Assim, 

As grandes narrativas são encaradas, nessa visão, mais como instrumentos de poder, 

como construções interessadas do social, do que como resultado de ações 

epistemológicas neutras e desinteressadas. As grandes narrativas são, assim, 

colocadas no incômodo contexto da política e do poder e retiradas do confrontável 

domínio da epistemologia. (p. 248) 

E, como já foi dito, para a existência de uma educação moderna, Tomaz Tadeu 

mostra que se faz necessário um sujeito moderno – o sujeito da educação – e que é tarefa 

central da educação e da escola formá-lo. Esse sujeito deve pré-existir a constituição da 



38 

 

linguagem e da sociedade, é racional, calculista, centrado e unitário, tendo como referência 

última a si mesmo. A visão que se tem desse sujeito, sendo a condição objetivada, parte de 

uma perspectiva de independência e autonomia em relação à sociedade, dotado de uma 

consciência unitária, não contraditória, partida ou fragmentada. As relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais estão baseadas nessa concepção de sujeito. Esse é o sujeito 

da educação, e para a educação. E, o autor ainda acrescenta: 

O próprio sujeito autônomo é resultado não de uma operação de desvinculação em 

relação ao poder, mas de uma ocultação do vínculo de sua auto-regulação com o 

poder. O sujeito autônomo não é mais livre e sim mais governável, na medida em 

que autogovernado. (p 249)  

 Assim, a educação entra como um dispositivo importante para mais um conceito 

foucaultiano: a governamentalidade. A educação constitui-se, assim, uma ferramenta 

importantíssima para governar pessoas, ao passo que a torna capaz de se auto-governar, auto-

regular, auto-disciplinar. O conceito foucaultiano de governamentalidade é trazido em um 

texto de Alfredo Veiga-Neto e Maura Lopes (2007), sob o título Inclusão e 

Governamentalidade, entendendo-o como “um conjunto de ações de poder que objetivam 

conduzir (governar) deliberadamente a própria conduta ou a conduta de outros” (p. 952). Um 

conjunto de ações disseminado em relações microfísicas de poder, que tem por finalidade 

determinar, conduzir ou estruturar ações. 

 

1.2.1 A escola como instituição destinada à educação 

Partindo de uma concepção de senso comum, a escola se constitui como sendo um 

espaço – legitimado socialmente – para a educação de pessoas. Um local destinado, 

majoritariamente, aos processos de ensino-aprendizagem que, como vimos anteriormente, a 

partir de Brandão (1995), baseia-se na divisão do saber, hierarquicamente estabelecida nas 

figuras do que tem o saber, e do que não tem o saber. Além disso, é importante considerar que 

a escola é uma instituição, e por isso ouvimos comumente as pessoas a denominarem como 

uma Instituição de Ensino – seja qual for o nível. Nessa compreensão, podemos trazer para a 

discussão as significativas contribuições da Análise Institucional, como uma ferramenta 

importante para analisar a escola e seu papel na sociedade. 

Segundo René Lourau (1975), em seu livro A Análise Institucional, as instituições 

são “formas sociais visíveis, portanto dotadas de uma organização jurídica e/ou material, por 

exemplo, (...) uma escola, (...) um sistema escolar de um país” (p. 09). Essas formas visíveis, 
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como colocadas por Lourau (op.cit.), são mecanismos sociais de controle das relações entre as 

pessoas. Sendo a escola uma dessas instituições, é importante contemplá-la como um 

mecanismo social de manutenção de uma determinada forma de organizar a sociedade, 

ordenando pessoas. Visto que, inclusive, a escola conta com todo um aparato jurídico e 

administrativo, oriundos das estruturas do Estado (Ministério da Educação), que determina 

seu funcionamento. 

Assim, essa concepção de que a escola é um espaço ordenador (sob o ordenamento 

do Estado), acaba também sendo a perspectiva de Alfredo Veiga-Neto (1995) – fazendo uma 

análise sobre a escola a partir de uma leitura foucaultiana – mostra que “a escola é talvez o 

principal lócus em que se põem em funcionamento as bases daquilo a que o filósofo 

denominou razão de Estado” (p. 50). Nessa perspectiva, a escola é uma instituição social que 

participa direta e decisivamente na reprodução e manutenção do Estado; em especial, o 

Estado Moderno. 

Portanto, uma instituição que necessita de mecanismos para viabilizar o projeto de 

Estado Moderno e de Sujeito Moderno, também. Para tanto, Tomaz Tadeu (1995) apresenta 

que “a educação moderna é a instituição disciplinar por excelência” (p. 251). E retomando ao 

pensamento de Carlos Rodrigues Brandão (1995),  

(...) em todo tipo de comunidade humana onde ainda não há uma rigorosa divisão 

social do trabalho entre classes desiguais, e onde o exercício do poder ainda não foi 

centralizado por uma classe como um Estado, existe a educação sem haver a escola e 

existe a aprendizagem sem haver o ensino especializado e formal, como um tipo de 

prática social separada das outras. E da vida. (p. 32) 

Assim, o advento do Estado é fundamental para o surgimento da escola como um 

espaço destinado à hierarquização do saber, construindo e legitimando as desigualdades – na 

qual existem pessoas que ensinam, enquanto outras aprendem – polarizadas nas 

impossibilidades dos que aprendem. Para tanto, como afirma Tomaz Tadeu (1995), “a 

disciplinarização do saber, sua estrita e especializada divisão de trabalho, está no centro da 

sua implicação com relações de poder, como demonstrou, principalmente, Michel Foucault” 

(p. 251). Por sua vez, é interessante perceber que a etimologia da palavra disciplina – que tem 

a mesma da palavra discípulo – segundo o professor Evandro Martins (2006), em seu material 

intitulado A etimologia de alguns vocábulos referentes à educação, tem origem do latim 

hispânico discere, que significa aprender ou receber o ensino de alguém.  
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A disciplina na escola é a materialização dos processos hierárquicos, 

conseqüentemente desiguais, os quais são submetidos os humanos, no sentido de aprenderem 

a separar diferentes níveis de pessoas em diferentes relações de poder-saber para a 

manutenção de uma sociedade disciplinada a manter as essas desigualdades. Assim, Brandão 

(1994) apresenta que “aos pouco acontece com a educação o que acontece com todas as outras 

práticas sociais (a medicina, a religião, o bem-estar, o lazer) sobre as quais um dia surge um 

interesse político de controle.” (p. 33). Sendo esse controle sobre pessoas exercido pela 

disciplina que, sendo eficazmente exercida, tornar-se-á em auto-disciplina, auto-controle, 

auto-governamento. 

Esse também é um entendimento de Ferrari (2006), em seu texto Michel Foucault: 

um crítico da instituição escolar, que concebe a escola como uma instituição que seqüestra as 

pessoas por um determinado espaço de tempo, assim como outras instituições, a saber: o 

quartel, o hospital, a prisão. Entendendo seqüestro como o ato de retirar o sujeito de espaços 

diversos de socialização, objetivando moldá-lo em suas condutas, formas de pensar e 

conceber o mundo, bem como suas relações de modo disciplinar, docilizando os corpos, em 

substituição aos castigos corpóreos da Idade Média. Tanto é que, disciplina também em 

conotação etimológica como aprender pela mente, e não pelos corpos. 

E, de uma instituição disciplinar, torna-se necessário regulamentos jurídicos e/ou 

materiais, para sua existência. Assim, o currículo surge como um instrumento fundamental 

para o ordenamento de tal instituição. De origem latina, segundo o dicionário Michaelis 

(2009), a palavra currículo deriva da expressão Scurrere, trazendo a concepção etimológica 

de curso (percurso) a ser seguido. Assim, seu significado, segundo o mesmo dicionário, está 

relacionado a um conjunto de disciplina que determina um curso ou programa de ensino, no 

sentido de traçar uma trajetória específica para as pessoas inseridas nele, não só profissional, 

mas tantas outras que possam dar conta de um determinado modus vivendi. 

Para Veiga-Neto (1995), recorrendo às idéias de Hamilton (1992) e Popkewitz 

(1994), o currículo é um artefato criado entre os séculos XVI e XVII objetivando estabelecer 

o ensino nas escolas de forma ordenada e racional, na condição de um poderoso dispositivo de 

objetivação e subjetivação de pessoas, pois, ainda segundo Veiga-Neto (op.cit.), o currículo 

ensina as pessoas a serem disciplinadas e, conseqüentemente, pensar de forma também 

disciplinar, fazendo com que a escola construa pessoas capazes de se auto-governar, indo para 
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além de “simplesmente” transmitir conteúdos com o objetivo de formar pessoas destinadas a 

uma determinada função, aprendendo práticas específicas para tal. 

Assim, segundo José Gimeno Sacristán (1995), em seu texto Currículo e Diversidade 

Cultural, a concepção de currículo é muito mais ampla do que um “documento” o qual reflete 

objetivo e plano de curso. Segundo esse autor, “o currículo real, na prática, é a conseqüência 

de se viver uma experiência e um ambiente prolongados que propõe – impõem – todo um 

sistema de comportamento e de valores e não apenas de conteúdos de conhecimento a 

assimilar.” (p. 86). Esse artefato, instrumento, orientador das práticas escolares produz a 

determinação das condutas e ações das pessoas. Portanto, é importante considerarmos, já 

nesse primeiro momento, que os documentos produzem sentidos nas relações entre as 

pessoas.  

Assim, percebemos a importância dos currículos para a orientação dos processos 

educacionais nas escolas, no sentido de verificarmos qual a orientação que se têm nos 

currículos escolares e como isso vai intervir nas relações sociais. É importante considerarmos, 

ainda segundo Sacristán, que “os padrões de funcionamento da escolarização tendem à 

homogeneização” (p. 83), sendo a escola um poderoso mecanismo de normatização. Esses 

mecanismos de normatização e homogeneização são aqueles que legitimam e reproduzem as 

desigualdades ensinando-as como sendo algo comum, natural, por tanto, a ser seguido, pois 

foi assim aprendido. 

A idéia de currículo como instrumento de orientação para as práticas escolares, faz-

nos entendê-lo como sendo um documento que objetiva governar pessoas. Entra nesse 

momento a idéia trazida anteriormente sobre o caráter governamental da educação, agora 

percebido através do norteamento curricular. Sendo a educação uma forma de 

governamentalidade, temos, invariavelmente, que discutir às instituições sociais, em especial 

o Estado e suas políticas – sobretudo as educacionais – que orientam diversas práticas que 

viabilizam o governamento do Estado. Assim, a educação realizada no espaço escolar, como 

um conjunto de ações, princípios e métodos, contidos nos currículos, orientando, 

determinando e governando as diversas práticas dos humanos, deve ser percebida como um 

importante espaço para o exercício das relações de poder. 

No entanto, o currículo constitui-se como algo pouco estudado e discutido, como nos 

traz Tomaz Tadeu (1995) em seu texto Novos Mapas Culturais e o Lugar do Currículo numa 

Paisagem Moderna, afirmando que 



42 

 

O currículo pode ser considerado o primo pobre da teorização educacional. Quando 

se pensa e fala em educação, imediatamente se destacam questões de política 

educacional, de organização escolar financeira e administrativa de recursos, às vezes 

de métodos de ensino e de pedagogia. (...) o currículo é tomado como algo dado e 

indiscutível, raramente sendo alvo de problematização, mesmo em círculos 

educacionais profissionais. (p. 184) 

Por certo que vamos estar sempre retomando essa discussão sobre o currículo e suas 

funções, mas é interessante começarmos a pensar a partir dessa informação trazida por Tomaz 

Tadeu, qual(is) a(s) razão(ões) dos currículos não serem estudados, discutidos... Talvez, por 

essa falta de discussão é que o autor intitula o livro como Territórios Contestados: o currículo 

e os novos mapas políticos e culturais, numa tentativa de apontar luzes para compreender 

mais sobre esse documento importante para a escola, sobretudo para seu papel de 

governamento de pessoas, sendo ele “o núcleo do processo institucionalizado de educação” 

(p. 184). 

Nesse texto, Tomaz Tadeu chama atenção dos educadores no sentido de entenderem 

o currículo como um instrumento educacional importante para as novas configurações 

econômicas, culturais, sociais, políticas. Segundo ele, os currículos são alvos das lutas por 

hegemonia e predomínio de políticas baseadas em diversas narrativas, afirmação e 

reafirmação de discursos, além de relações de poder e de domínio que atendem a interesses de 

grupos. Por isso que entendemos serem os currículos pontos fundamentais para a 

compreensão de como são construídas e legitimadas as desigualdades, a partir de narrativas 

hegemônicas. 

Assim, podemos – a partir da desconstrução das narrativas mestras – construir novas 

narrativas (discursos) como possibilidades para o exercício das relações de poder, capazes de 

romper, por exemplo, com a função disciplinar da escola. O que, segundo Veiga-Neto (1995), 

“ensina-nos a sermos sujeitos autogovernáveis” (p. 50), e que na ausência de outras pessoas 

destinadas aos nossos governamentos, somos capazes de nos autogovernar pelo que 

aprendemos nos currículos escolares disciplinadores. Um currículo que, segundo Carlos 

Brandão (1995), traz “os sistemas pedagógicos e as „leis do ensino‟ para servir ao poder de 

uns poucos sobre o trabalho e a vida de muitos.” (p. 34). 
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Capítulo II 

Do arcabouço teórico-metodológico 
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2 Do Arcabouço Teórico 

Consideramos importante fazer aqui uma breve explanação sobre a abordagem do 

Construcionismo Social, no sentido de localizarmos a partir de que perspectiva de psicologia 

social que estamos falando. Nesse sentido, Construcionismo é uma narrativa que fundamenta 

a produção de conhecimento considerando reflexões filosóficas (epistemológicas), 

sociológicas, políticas e éticas, as quais orientam uma psicologia social baseada na construção 

de conhecimento focada na linguagem em uso. Assim, considerando ao mesmo tempo a 

linguagem como ponto de partida para a produção de conhecimento de base construcionista, 

este trabalho também evoca as contribuições da Filosofia da Linguagem, sobretudo a partir de 

Ludwig Wittgenstein. 

A leitura que aqui é feita do Construcionismo Social, baseada na Filosofia da 

Linguagem, está vinculada às contribuições da professora Mary Jane Spink e do Grupo de 

Pesquisa em Práticas Discursivas da PUC/SP. E, fechando mais o foco na discussão teórica, é 

trazido neste momento do trabalho à importância da Análise de Documentos como fonte de 

pesquisa e compreensão de como os sentidos são produzidos no cotidiano, a partir destes 

artefatos localizados no tempo e no espaço das relações sociais. 

 

2.1  Considerações sobre psicologia 

Este tópico visa dar conta de uma inquietação e necessidade de situar esta produção 

acadêmica no contexto da Psicologia. Essa inquietação contrasta com as pertinentes 

provocações foucaultianas, para quem definir os limites ou fronteiras de uma disciplina é 

antes de tudo um esforço para definir o lócus de um determinado saber hierarquicamente 

(im)posto. Percebemos que o movimento que procura desconstruir a Psicologia como 

disciplina e área de saber-poder é algo que vem junto com outro movimento que questiona 

bases epistemológicas do próprio conhecimento científico. 

Entretanto, acreditamos ser razoável fazermos algumas considerações sobre a 

Psicologia como partícipe do que Billig (2008) chama de “contexto argumentativo”. Nesse 

sentido, mesmo não pretendendo fazer uma longa revisão sobre aspectos históricos da 

convencionada Psicologia como Ciência, acreditamos ser importante fazermos alguns 

apontamentos sobre caminhos trilhados para entendermos o que se sucedeu 
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argumentativamente para o advento dessa disciplina (pelo menos na proposta do pensamento 

moderno – disciplinar). Para essa rápida e primeira tarefa – da construção de amarração desse 

texto teórico – teremos a contribuição de Arthur Arruda Leal Ferreira (2007), em seu texto O 

Múltiplo Surgimento da Psicologia. 

Assim sendo, trazemos primeiramente as idéias de Arthur Ferreira, que já nos traz a 

compreensão inicial de que não existe um determinado caminho linear – a partir de um 

raciocínio logicamente causal – que traga como efeito o surgimento do que se tem como 

Psicologia. Um surgimento a partir de multiplicidade (como ele propõe) faz da Psicologia 

algo que acontece como o exercício de diversos saberes. Sendo paradoxal, então, com a 

própria idéia que se tem de Psicologia como uma disciplina – sendo a disciplina uma 

determinação para o ensino de algumas limitadas informações, carregadas da relação desigual 

de poder. Por isso, consideramos a concepção de multiplicidade da Psicologia – e na 

Psicologia – como orientação nesse trabalho dissertativo. 

Assim, Arthur Ferreira fala de Psicologia(s), oriundas dos embates, bem como das 

“idas e vindas” da Filosofia e da Ciência, onde localizados em diferentes momentos da 

história, além de diferentes lugares, marcas de discussões sobre aquilo que se entende a 

respeito da subjetividade, da constituição da individualidade, da relação corpo-mente na 

definição da identidade, além da constituição da loucura como doença mental. Esses pontos, e 

alguns tantos outros, fazem parte das diferentes frentes que discutiam o que hoje entendemos 

ser o espaço para se estudar Psicologia(s), sendo praticamente impossível determinar o que 

seja “A” Psicologia. 

No entanto, as relações de poder que orientaram a Modernidade, também deram 

origem às formas disciplinares de – inclusive – conhecer e discutir esses conhecimentos. 

Assim sendo, a modernidade exigia (com mais veemência) a divisão dos diferentes tipos de 

saber, para controlá-los numa relação de poder-saber que orientaram práticas diversas – e de 

certa forma ainda orientam. Desta feita, foi necessária a institucionalização de uma área de 

conhecimento que possa deter determinados poderes que servirão à regulamentação 

(disciplina) de pessoas. Por isso que a psicologia durante muito tempo também teve o caráter 

disciplinador, como vamos ver mais adiante quando formos tratar sobre Psicologia e 

Educação. Um passado/presente da Psicologia fortemente questionado por George 

Canguilhem (1956), em seu texto O que é a Psicologia?, em que ele faz pertinentes e 



46 

 

coerentes colocações sobre a Psicologia e seu lugar indeterminado, e de certa forma, perigoso 

ao tornar-se arbitrário. Sobretudo quando mostra que 

A psicologia repousa bem sobre um desdobramento, mas não é mais o da 

consciência, segundo os fatos e as normas que comportam a idéia de homem, é o de 

uma massa de „sujeitos‟ e de uma elite corporativa de especialistas investindo-se 

eles próprios de sua própria missão (p. 11). 

Essa crítica feita por Canguilhem acentua o caráter disciplinar de um conhecimento 

produzido para fins compromissados com uma determinada ordem social. Uma psicologia que 

serve aos interesses da manutenção da ordem social – quando na rotulação da psicopatologia 

clínica – bem como do julgamento de pessoas através dos testes que determinam que sejam 

aptos ou inaptos, possibilitando a relação de inclusão e exclusão dessas pessoas. De fato essa 

parece ter sido (e ainda existem os que reafirmam essa prática) a função da Psicologia durante 

muito tempo. Por isso que ele afirma serem alguns trabalhos em Psicologia uma “ética sem 

exigência, por que associando experiências etológicas elas próprias sem crítica, a do 

confessor, do educador, do chefe, do juiz, etc.” (p. 01). 

Portanto, há muito que se discutir sobre as psicologias e o que vêm a ser essas 

psicologias. Certamente, é importante estarmos sempre atentos, lendo e relendo esse texto de 

Canguilhem para pensarmos sobre essa Psicologia hegemônica que é ensinada nas Faculdades 

de Psicologia. E entender que esse conhecimento disciplinar atende a uma determinada 

ordem, serve a uma determinada idéia. Por isso, entendemos ser razoável considerar que o 

fazer psicologia(s) faze parte de relações de poder que estão a serviço de idéias e grupos 

sociais. Saber quais e definir nossos lugares nessas práticas são posicionamentos que nos 

deixam para além de quem aprende e define o que seja “A” Psicologia. 

 

2.1.1 Psicologia social 

Nesse sentido, concebendo essa multiplicidade da Psicologia, entendemos que 

também o mesmo acontece com a Psicologia Social. Uma Psicologia Social de múltiplos 

olhares, de expectativas diversas, de esperanças. Todavia, essa Psicologia não é a 

individualizada, oriunda dos movimentos behavioristas, cognitivistas e gestaltistas do início 

do século XX na América, do hemisfério norte – e de língua inglesa (hegemônica). 

Conseqüentemente, não orientada pelo viés dominante, a Psicologia Social, que orienta esse 

trabalho, abre o espaço da discussão de si justamente por não estar fechada em padrões 
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disciplinares. Trata-se de uma Psicologia sem a preocupação de sua auto-definição, de seu 

auto-ordenamento, de seu auto-aprisionamento em uma cátedra universitária. Ela acontece no 

cotidiano das pessoas, nos mais diversos momentos e lugares das relações sociais. 

No entanto, para falar sobre essa fluida Psicologia, consideramos ser oportuno 

diferenciar a Psicologia Social de orientação norte-americana (identificada por perspectiva 

positivista – moderna), da Psicologia Social oriunda da América Latina (de base crítica). E, 

para contribuir com tal discussão sobre essas Psicologias de perspectivas sociais bem 

diferenciadas, partiremos dos aportes de Jefferson de Souza Bernardes (2003), ao trazer um 

pouco da história da Psicologia Social, no livro-texto Psicologia Social Contemporânea, bem 

como de Robert M. Farr (2000), com seu texto A Individualização da Psicologia Social. Essas 

duas contribuições são fundamentais para nos auxiliar na compreensão de como estão 

localizadas hoje as idéias das Psicologias, em especial das Psicologias Sociais. 

Quando Robert M. Farr (2000) escreve seu texto A Individualização da Psicologia 

Social, apresentando o fortalecimento da individualização da psicologia entre os norte-

americanos, ele toma por base uma forte crítica às produções dos irmãos Floyd Allport (1890 

– 1978) e Gordon Allport (1897 – 1967), além de críticas a produção de Solomon Asch (1907 

– 1996); behaviorista, cognitivista e gestaltista, respectivamente. Ele inicia seu texto fazendo 

uma breve retrospectiva da Psicologia Moderna, suas tensões entre ciência natural e ciência 

social – advindas da Universidade de Berlim (1809) –, e coloca que a Psicologia Social 

poderia muito bem transitar entre esses dois campos científicos, enfatizando que as produções 

de Wilhelm Wundt (1832 – 1920) marcavam a tradição européia de Psicologia mais 

relacionada às Geisteswissenschaften (palavra alemã que significa humanidades), através de 

sua obra Völkerpsychologie – termo que significa “Psicologia Popular”. 

No entanto, Farr (op.cit.) chama atenção para o fato de que essa orientação é 

transformada quando chega ao Norte das Américas, sofrendo o que ele chama de 

“reducionismo nas ciências sociais”. Isso acontece quando Floyd Allport afirma que os 

fenômenos individuais não podem ser explicados por fenômenos coletivos, e diz que 

“somente indivíduos têm mentes. (...) só existe a consciência dos indivíduos que fazem parte 

da multidão – a multidão não pode ser consciente, porque ela não possui sistema nervoso 

central”. (p. 15). Essa perspectiva de Psicologia Social reduz o foco dos seus estudos para o 

individual, afirmando ser uma ciência da mente e do comportamento. E Farr (2000) 

complementa: 
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Allport, junto com Meumann e Moede, mostraram que era possível o estudo da 

psicologia social através da experimentação. Os behavioristas na América, assim 

como a geração mais jovem de experimentalistas alemães estudada por Danziger, 

afirmavam que a Psicologia era, em seu conjunto, um ramo das ciências naturais, 

assim repudiando Wundt. (p. 16) 

Mas, embora os movimentos iniciais da Psicologia Social na América Latina fossem 

fortemente incitados pela perspectiva individualista dos norte-americanos – sobretudo nos 

tempos colonialistas/ideológicos de Ditadura Militar (norte-americanizados, também) –, 

houvera construções teórico-metodológicas que se distanciavam da proposta por Allport. 

Nesse sentido, Jefferson Bernardes (2003), numa abordagem histórica sobre a Psicologia 

Social desenvolvida no Brasil (bem como na latino-americana) – a partir do final da década de 

1970 e início da década de 1980 do século passado –, argumenta que 

Tal posicionamento colonialista, onde a importação desenfreada e acrítica de 

posturas teóricas estava muito presente, levou alguns psicólogos sociais latino-

americanos, no final da década de 70, a constatar o período que se chamou de “a 

crise da Psicologia social. Ou a “crise de referência”. (p. 30) 

Importante é considerar, também, que esses movimentos contrários a perspectiva 

norte-americana de pensar/fazer Psicologia Social tomam maiores proporções em encontros 

Internacionais ocorridos em Miami (EUA/1976) e Lima (Peru/1979). Nesses encontros, ainda 

segundo Jefferson Bernardes (2003), ficaram evidentes as inquietações de psicólogos da 

América Latina em não aceitar o formato individualista da Psicologia Social hegemônica e 

imperialista, a descontextualização de seus estudos, o simplismo e a superficialidade de suas 

análises, bem como sua postura de não compromisso com questões políticas. Uma 

desumanização da Psicologia Social (podemos dizer), considerando que a humanização das 

pessoas se dá nas relações e nos seus contextos em linguagem. 

Assim, diversos países na América Latina dão origem a Associações locais, e no caso 

do Brasil, culminou no surgimento da Associação Brasileira de Psicologia Social – 

ABRAPSO. Este ponto é fundamental nesta parte do texto, pois a perspectiva de Psicologia 

que está aportada este trabalho parte das contribuições desses movimentos 

“associacionistas”, que possibilitaram olhares em Psicologia que pode ir para-além do 

mentalismo, do comportamentalismo, da visão reducionista e cientificista da psicologia norte-

americana. E, como mostrou Farr (2000), “a psicologia social está se tornando, uma vez mais, 

um empreendimento multidisciplinar” (p. 23). Afirmação feita por perceber que esse 

movimento latino americano da Psicologia remonta às intenções anti-reducionistas de Wundt, 

por exemplo. 
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Pelo que apresenta Jefferson Bernardes (2003), com essa nova perspectiva, temos a 

possibilidade de uma Psicologia Social “contextualizada, histórica, preocupada com a cultura, 

valores, mitos e rituais, brasileiros e latino-americanos em geral, já não vem mais necessidade 

de importação desenfreada de teorias e métodos cientificistas”. (p. 31). Essa é uma guinada 

crítica nas produções do saber/fazer Psicologia Social, e que empoderam as práticas dos 

psicólogos tanto no Brasil quanto na América Latina, trazendo contribuições, também, no 

pensar/fazer Psicologia na Educação/Escola. Uma Psicologia Social na educação/escola que 

recupera as contribuições de educadores como Paulo Freire (1921 – 1997). Uma Psicologia 

Social numa educação que proponha a autonomia dos sujeitos. 

 

2.1.2 Psicologia social na educação 

Considerando os argumentos anteriormente expostos, quanto às diferentes 

perspectivas de Psicologia Social, podemos entender que se fossemos seguir a linha de 

raciocínio da Psicologia Social Moderna (ou norte-americana, ou positivista), não seria 

possível pensar Psicologia Social na educação. Isso pelo fato de que a Psicologia Social seria 

uma área/disciplina da Psicologia, assim como a Psicologia Educacional é considerada outra 

área/disciplina da mesma ciência. Mas, não é o caso desse trabalho que parte da perspectiva 

de que Psicologia Social se constitui em conhecimentos diversos os quais podem ser 

trabalhos/vivenciados nos mais diferentes espaços das relações sociais; portanto, na educação.  

Assim, para contribuir com a discussão sobre como essa perspectiva de Psicologia 

Social acontece na educação, bem como na escola, achamos interessante contar com o texto 

de Andréa Vieira Zanella (2003), intitulado Psicologia Social e Escola. Trata-se de um texto 

contido também no livro Psicologia Social Contemporânea, na parte destinada às 

experiências no campo da educação/escola que a Psicologia Social pode contribuir. Esse texto 

traz, além dos aportes da Psicologia Social na educação, o apontamento sobre as diferenças 

entre a Psicologia Escolar, a Psicologia da Educação, a Psicologia Educacional, a Psicologia 

na Educação. 

Essas diferentes terminologias apontam sobre as também distintas formas de se 

entender a Psicologia no campo da Educação. Porém, é importande, neste momento, 

colocamos que este trabalho parte da perspectiva de uma Psicologia Social na educação. 

Concebemos que o saber/fazer Psicologia Social pode contribuir nas atividades do campo da 
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educação, compreendendo que a Psicologia Social, com nos traz Zanella (2003), tem a idéia 

de humano/a como 

(...) social e historicamente constituído e, concomitantemente, caracteriza-se como 

produtor de cultura e história, a intervenção do psicólogo na escola pauta-se na 

análise das situações educativas em sua complexidade, considerando os vários 

aspectos aí envolvidos: histórico, econômicos, políticos, sociais, etc. (p. 223) 

Essa é a concepção de Psicologia Social advinda dos movimentos latino-americanos, 

em redirecionar e redimensionar os conhecimentos produzidos nesse âmbito – e a ABRAPSO 

(enquanto associação), assim como outros psicólogos no Brasil, e na América Latina, fazem 

esse movimento. Trata-se, como colocado anteriormente nesse trabalho, de um movimento 

contrário a perspectiva individualista da Psicologia Social norte-americana, e que aponta para 

uma concepção de humanos constituídos nas relações sociais, culturais, históricas, 

econômicas, sendo todos esses aspectos, por sua vez, construídos também nas relações 

educacionais. 

No entanto, a psicologia no campo da educação, exercida no Brasil até a década de 

1970, não estava comprometida com relações educacionais baseadas em reflexões críticas 

(como nos movimentos da psicologia social latino-americana). Segundo Zanella (2003), o 

psicólogo tinha somente a prerrogativa técnica, assim como outros especialistas na área de 

educação, a exemplo dos supervisores, administradores escolares e orientadores, tendo por 

objetivo único a maximização do processo de ensino/aprendizagem. E acrescenta que 

“assumindo uma atuação eminentemente técnica, o psicólogo, mais do que contribuir com a 

escola na discussão de seus impasses, legitima a hierarquização do trabalho, assumindo 

função de controle” (p. 225).  

Isso acaba reforçando a idéia de educação, como nos trazem Roger Deacon e Ben 

Parker (1994), em seu texto intitulado Educação como Sujeição e Recusa, em que “educar é 

sujeitar professores e alunos a poderosas técnicas hierárquicas de vigilância, exame e 

avaliação” (p. 103). Essa idéia é reforçada e reproduzida por muitos técnicos na educação, 

inclusive o psicólogo que durante muito tempo, segundo Zanella (2003) 

(...) mais do que contribuir com a superação do fracasso escolar, a Psicologia 

historicamente contribuiu para a legitimação do mesmo e, conseqüentemente, para a 

manutenção da ordem social vigente. Isto na medida em que os problemas sociais 

eram reduzidos a problemas psiquiátricos, sendo o sujeito visto como “doente 

mental” em potencial. (p. 223) 

Portanto, a proposta da Psicologia direcionada à educação, nos tempos em que a 

importação demasiada de teorias e técnicas psicológicas norte-americanas – baseadas no 
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individualismo e no tecnicismo – objetivava o controle e manutenção da ordem social 

(sobretudo no período da Ditadura Militar), era a de sujeitar pessoas. Essa Psicologia não 

estava comprometida com educação colocada por Brandão (1994), como um processo de 

aprendizagem a partir das relações entre pessoas que compartilham saberes e práticas para 

além do espaço escolar. O compromisso dessa psicologia apontada por Zanella (2003) 

estava/está posta no sentido de viabilizar e potencializar o controle social para adaptar pessoas 

à ordenação disciplinar inclusive da forma de pensar. 

De sorte que essa não é a proposta da Psicologia Social na Educação trazida nesse 

trabalho, no sentido de que a sua sugestão está em repensar e redimensionar o espaço 

educacional, e por sua vez, a escola. Nesse sentido, as pessoas envolvidas nas constantes 

relações educacionais, providas dos diversos tipos de saber/fazer – estejam elas em qualquer 

que seja sua posição institucional – buscam resignificar suas atuações. Assim, a educação 

estaria muito mais no sentido de tornarem as pessoas autônomas, do que sujeitas às manobras 

de governamento, como nos traz a perspectiva foucaultiana. A educação pode ser entendida 

como Paulo Freire (2007) apresenta em seu livro Pedagogia da Autonomia como práticas que 

necessitam do exercício da liberdade e da autonomia dos sujeitos. 

Contudo, é fato que as relações educacionais tradicionais, hegemônicas, estão 

estabelecidas em práticas hierarquicamente (im)postas, em que a desigualdade é uma 

constante no cotidiano das pessoas. Por isso, é um dos objetivos dos psicólogos a construção 

de uma consciência capaz de compreender, como afirmou Zanella (2003), o fazer/saber 

psicológico numa perspectiva crítica, agindo no sentido de se indignar com essas relações 

desiguais que promovem a violência, a exclusão social, e o fracasso escolar/educacional. 

Postura reforçada pela autora quando afirma que as práticas psicológicas no contexto 

educacional devem ser “marcadas por laços de solidariedade e pelo compromisso com uma 

sociedade não excludente, onde os direitos civis, políticos e sociais possam efetivamente ser 

prerrogativa de todo cidadão” (p. 228). 

Assim sendo, é possível uma prática no campo da educação, bem como no espaço 

escolar, baseada em saberes oriundos das discussões que circulam nessa proposta de 

Psicologia Social tida como crítica. Esses novos processos de aprendizagem, propostos por 

essa perspectiva de fazer Psicologia não tecnicista possibilita a ressignificação do espaço 

escolar e das práticas educacionais, sobretudo quando discutida a desconstrução das idéias e 

práticas baseadas em desigualdades. Visto que esses fazeres educacionais são baseados em 
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hierarquias rígidas, as quais são aprendidas sob dicotomias que cristalizam diferenças e 

desigualdade, como a relação professor/aluno, numa situação em que alguém sabe/pode e 

outro/a não sabe/pode. 

Nesse sentido, entendemos a importância – no exercício das práticas educacionais – de 

processos reflexivos que possam facilitar novos posicionamentos, práticas, e fazeres na 

educação. Repensar determinados procedimentos no campo educacional, a partir das 

contribuições da psicologia social, possibilita-nos recorrer aos exercícios de algumas idéias 

oriundas do Construcionismo Social. Idéias que valorizam e convida-nos a compreender que 

nossas práticas coletivas são produzidas/produtos de constantes processos de construção e 

desconstrução, localizados no tempo e no espaço, protagonizada por atores que intervêm no 

mundo e em suas relações. 

 

2.2  Construcionismo em psicologia social 

Partindo de um texto de Mary Jane Spink e de Rose Mary Frezza (2000), intitulado 

Práticas Discursivas e Produção de Sentido: a perspectiva da Psicologia Social, encontramos 

em uma de suas afirmações que o Construcionismo “é resultado de três movimentos: na 

Filosofia, como uma reação ao representacionismo; na Sociologia do Conhecimento, como 

uma desconstrução da retórica da verdade, e na Política, como busca do empowerment de 

grupos sociais marginalizados” (p. 23). 

Assim sendo, podemos conceber que ampliar nossos conhecimentos sobre filosofia, 

sociologia e política é fundamental para entendermos, também, o Construcionismo Social, 

que sustenta alguns saberes e fazeres em Psicologia Social. Trata-se de um movimento 

reflexivo, inclusive, em reconhecer o quanto a Psicologia se distanciou – por ter o caráter 

individual e disciplinador – de outros saberes presentes em outras áreas de conhecimento. 

Dessa forma, tenta-se reaver algumas formas de construir conhecimento na perspectiva de 

compartilhar saberes que não podem ser reduzidos em estruturas disciplinares, limitadoras e 

desiguais. 

Desse modo, tanto a filosofia, a sociologia e a política possibilitam pensar a Psicologia 

Social numa perspectiva construcionista, o que permite-nos pensar diferentes problemas a 

partir dos diversos olhares das Ciências Sociais – epistemologicamente repensadas. 

Filosoficamente, a discussão epistêmica é fundamental, no sentido de discutir como se 
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concebe o conhecimento, e suas formas de conhecer. A crítica ao modelo epistemológico 

representacionista, segundo Mary Jane Spink (2004) em seu livro Linguagem e Produção de 

Sentido no Cotidiano, está no fato da perspectiva construcionista entender o conhecimento 

como fruto de uma produção coletiva, e não uma representação mental como espelho de uma 

suposta realidade do mundo. 

Assim, o conhecimento passa a ser concebido a partir de uma construção local e 

temporal, deixando de ser entendido como uma representação mental de uma realidade, 

absolutamente internalizada e individual. Além disso, outro ponto importante a ser 

considerado no construcionismo é a busca em superar a idéia dicotômica – dualista – na 

produção de conhecimento como verdade, quando tenta ir para além de uma perspectiva 

realista ou idealista, ao passo que considera verdadeiro “a verdade de nossas concepções, de 

nossas instituições, de nossas relações, de nossos acordos sociais” (p. 24). No entanto, além 

dos subsídios filosóficos para a perspectiva construcionista, a Sociologia do Conhecimento 

também nos traz contribuições igualmente importantes. 

A sociologia do Conhecimento contribui para o Construcionismo no momento em que 

se começa a questionar o lugar do conhecimento do senso reificado, e passa a se valorizar o 

conhecimento do senso comum. Lembrando, quando necessário, que está presente nessa 

discussão o conceito de verdade – atrelado a conhecimento –, também, e que será discutido 

posteriormente quando for abordada a discussão sobre Retórica. Assim, voltando ao 

conhecimento de acordo com a Sociologia do Conhecimento, fazendo uma alusão ao 

pensamento de Berger e Luckmann, Spink e Frezza (2000) mostram que 

A crítica que fazem é com relação à compreensão intelectualista do conhecimento 

que o restringe ao pensamento teórico, pois, nessa dimensão, não se leva em conta o 

conhecimento que as pessoas têm da realidade, ou seja, o conhecimento do senso 

comum (p. 24).  

Entendemos, nesse trecho, que existe uma questão de poder nessa relação entre esses 

dois tipos conhecimento. A verdade, nesse sentido, estaria vinculada não ao conhecimento em 

si, mas onde esse conhecimento está posicionado. Assim, considerar o conhecimento advindo 

do senso comum afirma uma verdade produzida na coletividade, nas relações entre as pessoas 

– portanto, um conhecimento válido, verídico, verdadeiro. Considerando a validade e a 

importância do conhecimento do senso comum – um reconhecimento da produção do 

conhecimento deslocado da academia, das teorias e dos métodos hegemônicos – que rompe 

com o modelo cientificista. Vamos retomar essa discussão rapidamente. 
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Essa contribuição trazida ao Construcionismo, através de Peter Berger e Thomas 

Luckmann (1985), em seu livro A Construção Social da Realidade, também está presente 

quando afirmam que “a sociologia do conhecimento deve ocupar-se com tudo aquilo que 

passar por „conhecimento‟ em uma sociedade, independentemente da validade ou invalidade 

última (por quaisquer critérios) desse „conhecimento‟” (p. 14). Isso reforça a idéia de que 

esteja onde estiver o humano, nos seus mais variados papéis sociais, possui a mesma 

importância na construção social da realidade, conseqüentemente do conhecimento sobre essa 

realidade, não obstante ao fato de estarem em “realidades” distintas. 

Segundo Spink e Frezza (2000), Berger e Luckmann (op.cit.) partem de uma pergunta 

importante em sua obra, para compreensão dessa construção da realidade: “como é possível 

que os significados subjetivos se tornem facticidades objetivas?” (p. 25). Dessa forma, a 

objetividade é considerada o ponto crucial para a construção da realidade. As autoras 

continuam acrescentando que Berger e Luckmann respondem a essa pergunta a partir de três 

pontos, que servem como centro de sua teoria: tipificação, institucionalização e socialização.  

Desse modo, uma sociedade como produto humano (tipificação), onde as instituições 

objetivam hábitos de diferentes gerações, que gera sua socialização por processos primários e 

secundários. 

Contudo, para fecharmos o terceiro ponto basilar do Construcionismo – a política – 

lembraremos que questionar a veracidade (validade) de um conhecimento (episteme), 

construído a partir de um lugar e de um momento, é movimentar as bases onde se sustentam 

relações de poder. É por esse caminho que o Construcionismo, como nos traz Mary Jane, 

busca lançar olhares diferenciados sobre as relações de poder-saber que estão se 

estabelecendo entre os humanos, buscando possibilidades do que ela chama de empowerment 

(empoderamento). Assim, o Construcionismo considera que o conhecimento produzido por 

diferentes pessoas, em diferentes lugares, bem como em tempos diferentes produzem 

realidades e estão diretamente postas nas relações de poder. 

Assim, Mary Jane (2004), trazendo o pensamento de Ian Hacking, mostra existir 

(...) um substrato crítico-político nas pesquisas construcionistas. Basicamente, a 

postura construcionista é crítica do status quo: parte-se da premissa que X (sendo X 

um fenômeno social qualquer) não precisaria ter existido ou ser como é; não é 

determinado pela natureza das coisas; não é inevitável (p. 25). 

Questionar o status quo, através de uma postura crítica, é posicionarmo-nos 

politicamente na teoria e, conseqüentemente, na pesquisa. Assim, no Construcionismo há uma 
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atenção – ou seja, uma ação intencionalmente política – no momento de construir 

conhecimento. A partir da postura desreificante dos saberes (como na sociologia do 

conhecimento), da desnaturalização e da desessencialização (como nos pressupostos 

filosóficos), bem como da desuniversificalição das relações de poder-saber (como nas 

relações política) estão, de forma simplificada, as bases do Construcionismo. E, reforçando o 

compromisso político do Construcionismo, Mary Jane (2004) coloca que a pesquisa 

construcionista deve atender aos reclames de uma transformação social. 

Esse compromisso político também é ético, uma vez que um dos pontos evocados pelo 

Construcionismo Social refere-se às reflexões no campo da ética na pesquisa como uma 

prática social. Assim, para Mary Jane Spink (2000), em seu artigo A ética na pesquisa social: 

da perspectiva prescritiva à interanimação dialógica, essa ética “configura-se pelo 

compromisso com alguns pressupostos sobre a natureza da produção do saber e das relações 

humanas” (p. 19). Nessa perspectiva, ela propõe a compreensão sobre ética como uma forma 

de comprometimento do/a pesquisador/a com diversas responsabilidades tanto na construção 

desse conhecimento quanto na forma como ele também, é construído – além do seu objetivo. 

Ainda segundo Mary Jane (2000), trata-se de uma ética em que 

A responsabilidade que pauta a competência ética na perspectiva dialógica 

extrapola, portanto, o contrato explícito dos códigos de ética. Pesquisador e 

pesquisado estão, necessariamente, inter-relacionados desde o momento do primeiro 

encontro até as ultimas ressonâncias do processo de interpretação dos dados. (...) 

Sendo qualitativa por excelência, passam a ser três cuidados éticos essenciais da 

pesquisa construcionista: os consentimentos informados, a proteção o anonimato, e o 

resguardo do uso abusivo do poder na relação entre pesquisador e participante. (p. 

20) 

Dessa forma, percebemos que não se trata da ética prescritiva de códigos previamente 

estabelecidos. Para além disso, a ética proposta pelo construcionismo extrapola o que está 

estabelecido previamente em códigos, uma vez que se preocupa com a responsabilidade da 

relação entre o/a pesquisador/a e o/a pesquisado/a que é estabelecida antes, durante e depois 

do saber/fazer conhecimento. E sendo a pesquisa um ponto fundamental para a produção dos 

diversos tipos de saberes, torna-se indispensável dizer neste trabalho que a pesquisa é uma 

produção lingüística, por se tratar de uma construção argumentativa, portanto retórica. 
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2.2.1  Lugar da linguagem na psicologia social construcionista 

Assim, partido da idéia de que a produção de conhecimento faz parte de uma 

construção lingüística, argumentativa, portanto retórica, entendemos que a linguagem torna-se 

central na Psicologia Social de base construcionista. Nesse sentido, acreditamos ser razoável 

acrescentar que a perspectiva de linguagem, abordada por essa Psicologia Social de cunho 

construcionista, não é oriunda das idéias cognitivistas que concebe a linguagem como meio de 

acesso à realidade. Pelo contrário, a idéia de linguagem trazida nesse trabalho considera-a 

como produção de realidade; uma concepção de linguagem que se fortalece com o surgimento 

– como é trazido por Tomás Ibáñez Garcia (2004), em seu texto O “giro lingüístico” – de um 

movimento de filósofos da linguagem, ainda no início do século passado. 

Obviamente que não pretendemos fazer uma vasta e profunda revisão bibliográfica no 

que diz respeito à Filosofia da Linguagem para explicar tal movimento. Assim como também 

não poderíamos deixar de ao menos citar os principais filósofos responsáveis por esse 

movimento no século XX. Começando por Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1849 – 1925), 

Bertrand Arthur William Russell (1872 – 1970), passando por Ludwig Joseph Johann 

Wittgenstein (1889 – 1951), Mikhail Mikhaillovich Bakhtin (1895 – 1975), além de John 

Langshaw Austin (1911 – 1960), John Rogers Searle (1932 –), e finalmente Michel Foucault 

(1929 – 1984). Mesmo considerando as tensões entre cada um desses filósofos, foram eles 

responsáveis por pensar a linguagem para além da perspectiva mentalista do cognitivismo, por 

exemplo. 

É importante destacar nesse trabalho que os filósofos citados não se preocuparam com 

a linguagem sem que houvesse uma razão central, sobretudo as primeiras investigações 

filosóficas. A busca da Filosofia da Linguagem estava, inicialmente, em encontrar uma forma 

exata para a linguagem, para conseguir a exatidão que o modelo científico positivista 

necessitava/necessita, objetivando A Verdade Moderna. Dar-se início, assim, a um projeto 

filosófico-científico, no sentido de construir uma linguagem que atendesse às exigências da 

lógica formal, que dessem sustentação de verdade, homogeneizando os estudos científicos. O 

projeto desse empreendimento filosófico-científico tinha como tema o discurso científico, 

uma vez que havia um problema a ser resolvido na ciência: a imprecisão da “linguagem 

natural”. 
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Portanto, segundo Guido Antônio de Almeida (1986), em seu texto Aspectos da 

Filosofia da Linguagem: Contribuição para um confronto e uma aproximação entre filosofia 

e ciência da linguagem, 

O interesse filosófico pela linguagem equivale assim, num primeiro momento, ao 

interesse pelas diferentes linguagens, pelo uso lingüístico de diferentes expressões, o 

objetivo do filósofo sendo o de distingue entre o sentido e o não sentido, entre o 

discurso sensato e o discurso desprovido de sentido ou meramente especulativo. (p. 

8) 

 E os desdobramentos dessa percepção primária trouxeram outras significativas 

contribuições. Ainda, segundo Antônio de Almeida (1986), o conceito de “Jogo de 

Linguagem” de Wittgenstein, além do desenvolvimento das contribuições desse filósofo 

através de John Austin – a partir da idéia dos “proferimentos performativos” e “atos 

ilocucionários” –, bem como da proposta de J. Searle, a partir da idéia de “atos de fala” 

(considerados os principais pensadores da pragmática), fazem com que a filosofia da 

linguagem tenha outro rumo, inclusive é fundamental para pensar o próprio lugar da ciência 

como verdade construída por discursos. 

E, sendo a Filosofia da Linguagem um espaço ressignificado – a partir da perspectiva 

da linguagem como ação trazida por Wittgenstein – as contribuições advindas desse lugar na 

Filosofia foram fundamentais para pensar a própria Psicologia como Ciência, bem como suas 

práticas e seus saberes, num lugar de produções de verdades. Esse movimento da Filosofia é 

chamado por Mary Jane Spink e Rose Mary Frezza (2000) de virada lingüística, que segundo 

elas, “trata-se de um terreno complexo por ser transdisciplinar e contar, portanto, com uma 

multiplicidade de abordagens, cada qual presa a seu sistema de referência teórico e 

metodológico” (p. 33). Portanto, as autoras trazem a idéia de que essa virada lingüística 

atinge não apenas uma disciplina (um campo da Ciência), mas vários campos científicos. E 

entendemos que essa complexidade teórica e metodológica advém, também, da crise 

paradigmática trazida por essa virada. 

Dessa forma, a linguagem (nessa perspectiva filosófica) aparece como a possibilidade 

de entender a realidade, e a produção científica, diferentes da proposta moderna de se fazer 

ciência, a partir da lógica formal, da neutralidade, da exatidão, da imparcialidade. É por essa 

razão que o Construcionismo Social tem como ponto central a linguagem, por conceber a 

idéia de que os processos de objetivação das relações sociais estão baseados também nos 

processo de linguagem. Concepção essa trazida também por Spink e Frezza (2000) quando 

estão tratando das críticas feitas ao Construcionismo, em que colocam a não possibilidade de 
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um reducionismo lingüístico por parte dessa abordagem, mas entendem que o lugar da 

linguagem é central para compreendermos como se dão processos de objetivação e 

subjetivação, pois o discurso é um ato, uma ação que produz efeito/sentido. 

Assim, o lugar da linguagem na Psicologia Social é o mesmo lugar que ela ocupa no 

Construcionismo Social, e que ainda Spink e Frezza (2000) apontam três focos dados à 

linguagem na Psicologia Social de base construcionista, a saber: 1) na formatação – onde elas 

chamam atenção à questão gramatical, com foco na sintaxe e relações entre os significantes; 

2) no sentido – onde analisam os aspectos semânticos da linguagem, ou seja, os significados; 

3) na performática – onde consideram a questão pragmática da linguagem (o uso) dos 

enunciados, onde elas recorrem aos filósofos que já citamos: Austin e Searle. Importante 

apontarmos, também, que a perspectiva de linguagem defendida pelas autoras se diferencia 

das idéias de Noan Chomsky (que parte da gramática generativa), ao passo que se alinha às 

concepções de Mikhail Bakhtin, que relaciona a linguagem à questão da ideologia (pela 

influência do marxismo em sua obra). 

 

2.2.2  Psicologia social a partir do estudo das práticas discursivas 

Partido do que apresenta Mary Jane Spink (2004), é importante explicitar que a 

linguagem trabalhada na Psicologia Social apresenta-se de diferentes formas, mas que para a 

abordagem baseada nas Práticas Discursivas, o estudo está preocupado em analisar a 

linguagem na interação social. Por essa razão a linguagem em uso é entendida, como trazem 

Mary Jane e Benedito Medrado (2000), em seu texto Produção de Sentido no Cotidiano: uma 

abordagem teórico-metodológica para análise das práticas discursivas, como “prática 

social”, e ambos baseiam suas investigações buscando “trabalhar a interface entre os aspectos 

performáticos da linguagem e as condições de produção, entendidas tanto como contexto 

social e interacional, quanto no sentido foucaultiano de construções históricas” (p. 43). 

Trata-se de uma abordagem específica do estudo da linguagem, visto que existem 

várias formas de abordar e estudar a produção de sentido a partir da linguagem. E essa 

distinção colocada pelos autores acima mencionados (entre discurso e práticas discursivas) 

está relacionada ao fato do discurso está ligado à idéia de uma regularidade lingüística. O que 

significa um discurso institucionalizado, preso a uma determinada temporalidade e cultura. 

No entanto, abordar as Práticas Discursivas significa dizer, segundo Spink (2004), que o foco 
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da análise está nas “estruturas ou formas usuais de associar conteúdo. Partimos do 

pressuposto que esses conteúdos associam-se de uma forma em determinados contextos, e de 

outras formas em outros contextos. Os sentidos são fluidos e contextuais” (p.41). 

Assim, enquanto a análise de discurso está preocupada em estudar o discurso regular, 

institucional, o que está posto nas estruturas previamente definidas pela lingüística tradicional, 

a abordagem baseada na análise das práticas discursivas, segundo Mary Jane Spink e 

Benedito Medrado (2000), “remete, por sua vez, aos momentos de ressignificações, de 

rupturas de produção de sentido, ou seja, corresponde aos momentos ativos do uso da 

linguagem, nos quais convivem tanto a ordem como a diversidade.” (p. 45). Direciona-se 

justamente aos momentos em que o uso da linguagem extrapola o esperado; aquilo que está 

institucionalizado em determinada época e em determinado lugar. Assim, a definição trazida 

por estes autores é a de que Práticas Discursivas constitui 

(...) a linguagem em ação, isto é, as maneiras a partir das quais as produzem sentidos 

e se posicionam em relações sociais cotidianas. As práticas discursivas têm como 

elementos constitutivos; a dinâmica, ou seja, os enunciados orientados por vozes; 

as formas, que são os speech genres (definidos acima); e os conteúdos, que são os 

repertórios interpretativos (grifos nossos). (SPINK; MEDRADO, 2000, p. 45) 

Assim, o estudo das práticas discursivas está na linguagem do cotidiano das pessoas 

que na não-regularidade, e na polissemia, busca identificar rupturas com a regularidade do 

discurso. Essa postura procura conhecer os sentidos que são produzidos nessa construção 

lingüística. Trata-se de uma linguagem que, segundo Mary Jane Spink (2004) é entendida 

como prática social, como ação que tem performance (que desempenha uma função), bem 

como condições locais e temporais para sua produção. Com isso, compreendemos como o 

foco das Práticas Discursivas está tão estreitamente relacionado com a idéia de Wittgenstein, 

que estava preocupado com o uso feito das palavras, o que elas produziam no mundo. É nesse 

contexto que surge a importância da Psicologia Social estudar os sentidos que são produzidos 

no cotidiano a partir da linguagem em usos, pois, segundo Spink e Medrado (2000) 

Sentido é uma construção social, um empreendimento coletivo, mas precisamente 

interativo, por meio do qual as pessoas – na dinâmica das relações sociais 

historicamente situadas e culturalmente localizadas – constroem os termos a partir 

dos quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua volta. (p. 41) 

Assim, o sentido é tido como uma construção social, que por sua vez, tem sua 

produção intimamente ligada à linguagem do/no cotidiano. Entendendo que esse uso 

cotidiano da linguagem é produzido em determinado lugar (espaço) e época (tempo), além de 

não está inserida, necessariamente, num rígido padrão de linguagem institucional. Ou seja, há 
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momentos importantes de rupturas; o que implica nas mudanças de habitus pensados a partir 

de uma perspectiva estática. Com isso, a idéia de uma determinada Matriz Institucional não 

tem sustentação, visto que existem outras matrizes diversas, produtoras de sentidos, que estão 

para-além de uma linguagem estruturada. Além disso, Spink e Medrado (2000) colocam que a 

linguagem a partir das Práticas Discursivas não é uma atividade cognitiva intra-individual, 

como reprodução do modelo pré-estabelecido. Para eles, trata-se de  

(...) uma prática social, dialógica, que implica a linguagem em uso. A produção de 

sentidos é tomada, portanto, como um fenômeno sociolingüístico – uma vez que o 

uso da linguagem sustenta as práticas sociais geradoras de sentido – e busca 

entender tanto as práticas discursivas que atravessam o cotidiano (narrativas, 

argumentações e conversas, por exemplo), como os repertórios utilizados nessas 

produções discursivas. (p. 42) 

Então, a linguagem é uma prática social dialógica, que implica na presença do(s) 

outro(s), por estar no cotidiano, nas narrativas e argumentações. E são nesses espaços que 

acontecem as mais variadas produções de sentidos, percebidas a partir das rupturas da 

linguagem institucionalizada – regular – em significados que supostamente definem, explicam 

e designam realidades tidas como absolutas. E, pensar a produção de realidade a partir da 

construção de sentido rompe com a perspectiva de que pré-existe uma realidade ao sujeito, em 

que ele/ela a descobre. 

Por isso que os próprios repertórios, as argumentações, e as narrativas são produções 

de realidades/verdades, e não uma forma de descrever a realidade/verdade como concebiam 

os primeiros filósofos da linguagem. E, considerando a linguagem como Prática Social – 

portanto Práticas Discursivas – entendemos, assim, que toda ação humana é linguagem e 

vice-versa. Desse modo, podemos entender a condição importante de vários artefatos do 

cotidiano como uma prática discursiva, a exemplo, mas especificamente, do documento – que 

é o foco de nossos estudos. 

 

2.2.3  Documentos de domínio público como práticas discursivas 

É importante, nesse momento, trazermos a idéia de documentos na condição de 

Práticas Discursivas. Nesse sentido, quem melhor trabalha essa perspectiva é Peter Kevin 

Spink (2000) em seu texto Análise de Documentos de Domínio Público. Os documentos de 

domínio público se constituem em práticas discursivas a partir de dois pontos que o autor 

ressalta, a saber: “gênero de circulação, como artefatos do sentido de tornar público, e comum 
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conteúdo, em relação aquilo que está impresso nas páginas” (p. 126). Nesse sentido, Peter 

Spink (op.cit.) chama atenção sobre a condição do documento tanto como artefato produtor de 

sentido quanto recurso em que estão impressas informações. 

Outrossim, os documentos de domínio público como práticas discursivas, segundo o 

mesmo autor, assumem diversas formas, a saber: arquivos variados, diários oficiais, 

relatórios, jornais e revistas, manuais e todas as formas de registros humanos. No entanto, é 

importante considerar que o mesmo Peter Spink (2003) em um texto intitulado Pesquisa de 

Campo em Psicologia Social: Uma perspectiva Pós-Construcionista, afirma que o documento 

não é um simples registro. Ao invés disso, trata-se de um elemento que é parte de todo um 

processo (considerados como estradas, ou caminhos), que pode ser entendido a partir de um 

lento e gradativo diálogo, inclusive com outros documentos. 

Nesse sentido, entendendo os documentos não como artefatos fechados em si mesmo 

(e com sentidos também em si mesmo), mas como elementos de uma rede argumentativa, que 

tem capacidade de interlocução com outros documentos, como partícipe de um conjunto 

discursivo. Documentos que, compondo uma narrativa, estão relacionados uns com os outros 

a partir do que o professor Jefferson Bernardes (2004) chama de “Dêiticos de Discurso”. 

Segundo ele, os Dêiticos são “estruturas gramaticais que relacionam linguagem e contexto” 

(p. 62). De modo que, 

Os dêiticos de discurso indicam quando o texto faz referência a questões anteriores 

ou posteriores ao próprio texto, mas, também, questões relacionadas ao documento 

ou a outros documentos, pessoas ou instituições. Estabelece-se, assim, uma rede 

entre os mesmos, auxiliando a análise das práticas discursivas. (BERNARDES, 

2004, p. 62) 

Além disso, Benedito Medrado (2002) defende em sua tese a possibilidade de “afirmar 

que além de ser um veículo poderoso que cria e faz circular conteúdos simbólicos, os 

documentos de domínio público têm um poder transformador, ainda pouco estudado, de 

reestruturação dos espaços de interação” (p. 79). Assim, o documento de domínio público, a 

partir de procedimentos analíticos, pode ser considerado uma ferramenta importante para 

compreendermos as relações de poder produzidas a partir desses artefatos, sobretudo a partir 

da idéia de governamentalidade, considerando um documento como orientador de práticas – 

sendo uma questão importante nesse trabalho. 
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2.2.4  Sobre análise de documentos 

Considerando o método como um caminho seguido pelo pesquisador, assim como a 

necessidade de uma descrição máxima desse caminho, é importante descrevermos os 

caminhos percorridos nesse trabalho para alcançarmos seus objetivos. Assim, acreditamos ser 

relevante a contextualização sobre as escolhas que fizemos durante este trabalho, pois 

buscaremos garantir uma compreensão sobre as razões que orientaram as trajetórias dessa 

produção. Desta forma, pautamos esta produção em análise de documentos de domínio 

público, o que será mais explicado adiante. Por essa razão, entendemos a importância de 

descrevermos sobre como foram construídos os métodos de escolhas e análises nesse trabalho.  

Assim, segundo Odília Fachin (2006), em seu livro Fundamentos de Metodologia 

Científica, pesquisa documental 

(...) corresponde a toda a informação coletada, seja de forma oral, escrita ou 

visualizada. Ela consiste na coleta, classificação, seleção difusa ou utilização de toda 

espécie de informação, compreendendo também as técnicas e os métodos que 

facilitam a sua busca e a sua identificação. (p. 146) 

Ainda segundo a mesma autora, uma pesquisa que faz uso de documentos considera 

como tal qualquer que seja a informação em “texto, imagem, sons, sinais em 

papel/madeira/pedra, gravações, pinturas, incrustações e outros” (p. 146). São considerados, 

ainda, documentos oficiais (editorais, leis, atas, relatórios, ofícios, ordem régia, etc.), os 

documentos jurídicos oriundos de cartórios, bem como registros gerais de falência, 

inventários, testamentos, escrituras de compra/venda, hipotecas, atestados de nascimentos, 

casamento, óbitos, entre outros. E, ainda sobre pesquisa documental, Fernando 

Gewandsznajder e Alda Judith Alves-Mazzotti (1998), em seu livro O Método nas Ciências 

Naturais e Sociais: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa, afirmam que “a análise de 

documentos pode ser a única fonte de dados” (p. 169). 

Partindo-se de uma pesquisa documental, ponderamos a necessidade de sabermos 

sobre a origem da palavra documento. Segundo Aurélio Ferreira (1999), essa palavra tem 

origem no latim documentum (uma derivação de docere), que significa ensinar, demonstrar 

(p. 700). Os documentos, longe de serem fragmentos materiais “inanimados” e passivos, são 

veículos importantes na produção de sentido, portanto, orientadores de práticas coletivas. 

Dessa forma, concebendo o documento como um registro material que não está morbidamente 

posto, mas algo que produz sentido (que produz ação – um ato de linguagem), analisar como 
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são produzidos os sentidos contidos neles, é um caminho atraente e pouco explorado por 

psicólogos. 

Nesse sentido, Peter Spink (2000), escrevendo sobre o trabalho com documentos de 

domínio público – como fonte de sentidos, a partir de práticas discursivas (atos de linguagem, 

ou linguagem em ação) –, coloca que “as práticas discursivas, como linguagem em ação, estão 

presentes de forma ubíqua tanto nas imagens e artefatos como nas palavras” (p. 126). O fato 

dos sentidos estarem postos a partir dos atos de linguagens contidos em palavras (escrita ou 

falada) abre espaço para pensarmos os documentos como importantes e consideráveis fontes 

de pesquisa sobre práticas discursivas. Sobretudo considerando que esses registros “refletem 

duas práticas discursivas: como gênero de circulação, como artefatos do sentido de tornar 

público, e como conteúdo, em relação aquilo que está impresso em suas páginas” (p. 126). 

Além disso, segundo o mesmo autor, os documentos são tornados públicos, e sua 

intersubjetividade é resultado da influência recíproca com o outro desconhecido, expressivo e 

geralmente coletivo. Nesse sentido, considerando as possibilidades polissêmicas, e 

significativas – na produção de sentido - a escolha desse tipo de material, como base da 

análise deste trabalho, está relacionada à importância que esses documentos têm na orientação 

de práticas coletivas. Igualmente à realização de políticas públicas tanto no âmbito da 

educação, quando em políticas para as mulheres, além das políticas de combate e erradicação 

da violência contra mulher a partir de práticas educacionais. Considerando também a 

importância destes documentos, como orientador de práticas tanto das pessoas quanto do 

Estado. 

Nesse sentido, escolhemos alguns documentos que consideramos fundamentais, no 

tocante a sua representatividade, tanto no que diz respeito a orientações de práticas no âmbito 

nacional, quanto no que se refere à participação da sociedade civil durante sua elaboração. 

Assim, trabalhos com os seguintes documentos: 1) a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); 

2) o Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra Mulher; 3) e o Parâmetros 

Curriculares Nacionais (Temas Transversais – Volume 10.2). Esses três documentos 

oriundos, respectivamente, do Congresso Nacional, Presidência da República e Ministério da 

Educação e do Desporto, tiveram a participação direta – na sua construção – não só do poder 

público (na condição de Estado), como dos movimentos sociais, através de audiências 

públicas, conferências nacionais, regionais e locais. 
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Portanto, documentos construídos a partir de vários lugares, personagens, vozes, 

contextos e momentos históricos que, por essas razões, consideramos significativos como 

materiais de análise. Por serem documentos que consideram a intersubjetividade das pessoas 

envolvidas nos processos de construção dos mesmos, essa multiplicidade de sentidos torna-se 

um espaço rico para análise e compreensão de como são produzido sentidos nos no cotidiano, 

a partir da própria noção de como são construídos esses documentos, considerando os 

movimentos que coexistem nesse processo. Segundo Peter Spink (2000):  

São documentos que estão à disposição, simultaneamente traços de ação social e a 

própria ação social. São públicos por que não são privados. Sua presença reflete o 

adensamento e ressignificação do tornar-se público e do manter-se privado; processo 

que tem como seu foco recente a própria construção social do espaço público. (p. 

126) 

Ele ainda comenta que os documentos são recursos significativos para a pesquisa que 

busca compreender diversos sentidos produzidos, e produtores, visto que são registros como 

“produtos em tempo e componentes significativos do cotidiano; complementam, completam e 

competem com a narrativa e a memória” (p. 126). Assim, quando o autor considera a questão 

temporal dos documentos, ele evoca a noção do que chama de presentatividade (no sentido de 

estar presente), não obstante ao fato do documento ter sido escrito há milhares de anos, ou há 

apenas segundos. Caracterizando-se como um artefato sempre atual/atuante no cotidiano das 

pessoas, independentemente de sua temporalidade. 

Nesse sentido, Peter Spink (2000) faz uma comparação entre o recurso dos 

documentos como fonte de pesquisa e análise, bem como as utilizações de entrevistas ou 

discussões em grupo, afirmando ele que, embora esteja em tempos diferentes não quer dizer, 

necessariamente, que um seja mais presente do que outro – pois cada um tem seu tempo 

existencial – tem um tipo de presença. O que torna a questão de tempo algo muito importante 

ao se considerar e trabalhar com documentos (por ter o sentido de representar passado – o que 

não é tão verdade), pois acaba potencializando a noção de indexicalidade trazida por Spink e 

Menegon em momentos anteriores. Indexicalidade que permite a contextualização do que se 

estuda, ampliando sua compreensão. 

Essa preocupação com a temporalidade aproxima campos de conhecimentos 

aparentemente distantes, mas que se aproximam de diversas formas, como no caso da 

Psicologia e da História. E para Peter Spink (2000), a relação entre esses conhecimentos pode 

ser melhorada a partir do momento em que, tanto os historiadores conheçam mais a 

Psicologia, quanto os psicólogos conheçam mais a História, sabendo como cada uma das 
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áreas trabalha a questão da temporalidade e como podem se potencializarem. Sobretudo, o 

autor convida a Psicologia a aprender com os historiadores, no momento em que se 

entrecruzam, a partir da temporalidade, oferecendo “a possibilidade de reiniciar o diálogo 

com a História” (p. 127). 

 Nesse sentido, Peter (2000) ainda faz referência aos estudos de Mary Jane Spink 

(2004), em Psicologia Social, relacionados à temporalidade, no momento em que ela faz uma 

leitura de tempo a partir de três pontos: tempo longo; tempo vivido; e tempo curto. A autora 

traz essa proposta no sentido de conseguir da conta da complexidade de uma pesquisa com 

práticas discursivas, baseada no Construcionismo Social, que considera a historicidade dos 

acontecimentos. Para ela, o Tempo Curto da interação está relacionado às microanálises, o 

Tempo Vivido está relacionado ao que ela chama de “uma pesquisa das estruturas sociais 

geradores de habitus, e o Tempo Longo a uma exploração da história das idéias” (p. 40). 

Sendo assim, os documentos – como atos de linguagem –, ou seja, como práticas 

discursivas, quando no período da análise são considerados a partir desses três momentos 

temporais, pois os documentos perpassam esses três tempos através de analises considerando 

seus aspectos sociais, particulares e históricos. Por essa razão, há a necessidade de não 

considerarmos os documentos apenas como material de contextualização, para melhor 

entendimento de outros acontecimentos, mas como um espaço próprio de compreensão dos 

processos de produção de sentido, sendo um documento também um acontecimento social 

localizado no tempo e no espaço. 

Tal compreensão é importante para entendermos que os documentos não estão postos 

numa linha temporal “contínua/ascendente”, mas como algo que está quase que 

atemporalmente posto, ponderando que um documento registrado há 10 anos (o Tempo 

Longo), foi produzido num determinado contexto social e gerador de habitus (tempo vivido) e 

que, na interação desse documento com o cotidiano (tido presente), podemos analisá-lo na 

perspectiva do Tempo Curto. É como se o mesmo documento perpassasse por todas as noções 

de temporalidade linear que temos (presente, passado e futuro – futuro significando produção 

de sentido) ao mesmo tempo. 

Outrossim, é igualmente importante considerarmos num trabalho com documentos de 

domínio público (por se tratar do resultado de uma pesquisa em ciências humanas), as 

questões relacionada às questões éticas. Em princípio, por não ser uma pesquisa com seres 

humanos, não foi necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética da Universidade. 
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Entretanto, isso não quer dizer que não devemos considerar as implicações éticas da pesquisa, 

visto que essa compreensão na pesquisa, a partir da abordagem construcionista, está para além 

do que está previsto em códigos que pré-estabelece o que é ou não ético. É a responsabilidade 

que o pesquisador tem com a pesquisa, e com toda a sua construção, passando pela análise das 

informações, até os fins que ela terá quando for tornada pública. 

Assim sendo, é importante considerarmos o que é trazido por Peter Spink (2000), 

quando afirma que os “documentos de domínio público são produtos sociais tornados 

públicos. Eticamente estão abertos para análise por pertencerem ao espaço público, por terem 

sido tornados públicos de uma forma que permite a responsabilização” (p. 136). Portanto, 

sendo na ordem pública, e não privada, a responsabilização pela pesquisa, pelos seus 

resultados, e pelo que está sendo trabalho nos documentos (além de como estão sendo 

trabalhados), é de quem pesquisa, sobretudo quando pensamos sobre o sentido que este 

trabalho pode produzir no cotidiano com pessoas – o que caracteriza nossa implicação ética. 

Esse cuidado ético é importante, pois está diretamente relacionado à responsabilidade 

social que toda produção de conhecimento deve ter, considerando que um dos seus maiores 

“fins” é a produção de um cotidiano pautado no respeito entre as pessoas humanas. Assim, 

buscando compreender como são produzidos os sentidos de violência, a partir dos 

documentos de domínio público – tendo como finalidade a colaboração para a construção de 

um cotidiano responsável –, o presente trabalho procurou trilhar caminhos que valorizassem o 

exercício da ética na produção de conhecimento. Considerando que, fazendo-o assim, 

contribui também para um cotidiano sem violência aos direitos humanos. 
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Capítulo III 

Desenho metodológico 
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3 Desenho Metodológico 
 

Um dos momentos mais importantes de um trabalho científico está na descrição 

retórica das escolhas metodológicas que delineiam o desenho de uma pesquisa. E sendo um 

trabalho acadêmico, fruto do exercício intelectual das diversas pessoas que os elaboram, 

torna-se importante pensarmos um pouco sobre como se constituíram as escolhas 

metodológicas nesse trabalho. Assim, antes mesmo de discutirmos se o método é indutivo, 

dedutivo, hipotético-dedutivo, sistêmico, dialético, comparativo, histórico, etc., é importante 

trazermos algumas informações sobre o que entendemos por método. 

Assim sendo, para discutirmos sobre método, acreditamos ser importante trazermos as 

contribuições da Metodologia, considerando sua importância para, também, compreendermos 

algo sobre Epistemologia. Neste sentido, o entendimento dessas três palavras (Método, 

Metodologia e Epistemologia), pode contribuir muito para a formulação dessa parte do 

trabalho. Para isso, estaremos em alguns momentos passeando pela Filosofia, além de 

encontrarmos na etimologia das palavras algumas luzes para compreendermos melhor estes 

termos. Pois, como sugere Peter Spink (2000), os “dicionários, especialmente aqueles 

elaborado com princípios etimológicos e, quando disponível, dicionários dos séculos 

passados, são fascinantes fontes de reflexão sobre a produção de sentido sobre os saberes e 

fazeres” (p. 137).  

Portanto, acreditamos ser relevante trazermos nesse capítulo algumas reflexões, no 

sentido de pensarmos sobre método e metodologia, sobretudo a partir de palavras e 

definições, uma vez que circulam carregadas de sentidos, e que muitas vezes esses sentidos 

escamoteiam a origem das próprias palavras, imprimindo-nos sentidos que muitas vezes nem 

correspondem às palavras vinculadas. E esse ponto do trabalho e no trabalho acadêmico é 

significativo ser discutido, até para nos ajudar a construirmos nosso entendimento sobre a 

ciência. Fazendo isso, deixamos um pouco de lado a discussão que está dentro de um sistema 

de regras válidas e consagradas pela tradição – o método científico dominante –, como 

colocam Spink e Menegon (2000), exercitando reflexões sobre a condição da pesquisa 

científica aos moldes tradicionais, a partir do modelo hegemônico de produção de 

conhecimento, e como ele se constitui. 

Seguindo esse raciocínio, encontramos no dicionário do professor Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira (1999), que a palavra Método tem origem grega methodos – met’hodos – 
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que no seu sentido literal significa “caminho para chegar a um fim” (p. 1328). Partindo dessa 

definição, podemos conceber que o método (o caminho) que se pretende alcançar finalidades 

está presente em diversos espaços das práticas humanas – não só na produção de 

conhecimento, mas em ações, e práticas diversas. E como a academia é um espaço de 

construção/prática de conhecimento humano, então o método está colocado no sentido de 

buscar um caminho para se chegar ao conhecimento produzido também por humanos. Dessa 

forma, podemos convidar a Metodologia para nos ajudar a compreender e pensar melhor 

sobre esses caminhos. 

Segundo Aurélio Ferreira (1999), a palavra Metodologia etimologicamente constitui o 

“estudo dos métodos” (p. 1328). Podemos afirmar que se constitui em uma disciplina 

acadêmico-científica, que se destina a estudar o quê, o como e o porquê de determinados 

caminhos (métodos) a seres seguidos na produção de conhecimento. No entanto, os métodos 

na construção de conhecimento científico, utilizados em diferentes ramos da ciência, são por 

vezes muito diferentes, e seus resultados além de contestados, dão divididos de forma quase 

que inconciliáveis. É o caso das diferenças entre método quantitativo, qualitativo, quanti-

qualitativo, em ramos científicos distintos como das ciências humanas, exatas e naturais 

(segundo a divisão da Ciência Moderna). 

 Além disso, há uma diferença entre os conhecimentos, em que a base dessa querela 

está no tipo de razão que se utiliza para sua produção. Quando o conhecimento é produzido de 

acordo com os princípios da racionalidade da lógica aristotélica, segundo o método 

hegemônico da dedução, por exemplo, trata-se de um conhecimento do Senso Reificado. 

Quando não se passa por esse crivo procedimental, e o conhecimento é produzido fora do 

controle disciplinar dos modelos metódicos da Ciência, considera-se um conhecimento do 

Senso Comum. Além disso, segundo Mezzaroba e Monteiro (2007), em seu livro Manual de 

Metodologia da Pesquisa no Direito, afirmam que existem cinco tipos importantes de 

conhecimento, a saber: mítico, teológico (ou metafísico), filosófico, do senso comum 

(empírico) e o científico. 

Considerando esses cinco tipos de conhecimentos trazidos por Mezzaroba e Monteiro 

(além de ponderar, também, a não existência apenas desses – evidentemente), entendemos que 

há também diversos caminhos – métodos –, os quais podem ser, além de percorridos, 

construídos, no sentido de produzir conhecimentos. E estudar essas diversas formas 

apresentadas como métodos para se chegar aos diversos tipos de conhecimentos é tarefa da 
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Metodologia. Com isso, concebemos que a Metodologia não tem a exclusiva atenção voltada 

ao conhecimento científico, portanto, metodologia independe do que compreendemos por 

ciência, ou científico, podendo, inclusive, contribuir para resignificar a própria noção de 

método na ciência.  

Assim, acreditamos ser importante tentarmos compreender como a noção de 

conhecimento científico é construída a partir de outra terminologia que lhe também é 

atribuída: a de Senso Reificado. Um conhecimento cujo seu método de construção busca 

reificar o que é estudado. Nesse sentido, encontramos definições sobre a etimologia dessa 

expressão, por Aurélio Ferreira (1999), que explica essas duas palavras, a partir de suas 

origens latinas. Segundo ele, essas expressões são junções de dois termos, a saber: a palavra 

Senu (que significa “no sentido de”), e a outra palavra, que é dividida em dois radicais 

também latinos; Res ou Rei (que significa coisa - objeto) e -ificar (sufixo nominal que 

significa tornar). Portanto, a expressão Senso Reificado – ou conhecimento científico – 

significa “no sentido de tornar coisa”, “no sentido de tornar objeto”. Isso nos lembra 

objetividade. 

Esse tipo de conhecimento foi construído, sobretudo, a partir da perspectiva Moderna 

– com o advento do Iluminismo – baseada na mensuração (o uso da matemática), na 

experimentação e na relação sujeito-objeto. Assim, segundo Tânia Mara Gili Fonseca (1998), 

em seu texto “Epistemologia”, o rigor do metodológico do conhecimento científico está nas 

medições, sendo considerado não relevante o que não pode ser metrificado. Por sua vez, o 

experimento – como princípio empírico – torna-se fundamental justamente pela possibilidade 

de mensuração. E, por fim, a questão da relação sujeito-objeto, estabelecida como uma 

relação como trazem Mezzaroba e Monteiro (2007), a partir de um sujeito cognicente (agente) 

e um objeto cognicível (reagente). Tudo isso corrobora com a prática de objetificar, coisificar, 

ou seja, reificar aquilo que “é” passível de se conhecer. 

Entretanto, Donna Haraway (1995), em seu texto Saberes Localizados: a questão da 

ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial, traz uma discussão sobre os 

aspectos desse tipo de objetividade sob outra perspectiva. Ela fala sobre a objetividade como a 

ausência da responsabilidade nas produções de conhecimento, uma vez que esse tipo de 

objetividade produzida pelo modelo de ciência hegemônica “revela-se como algo que diz 

respeito à corporificação específica e particular” (p. 21). Sendo que, continua ela, “apenas a 

perspectiva parcial promete visão objetiva”. Partindo disso, ela propõe outra perspectiva de 
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objetividade, ao considerar que tal objetividade “trata da localização limitada e do 

conhecimento localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto” (p. 21)  

Então, a partir das breves considerações feitas anteriormente, e começando a refletir 

sobre essa questão do reificar (que é próprio da ciência moderna e dominante), podemos 

retomar ao que já foi colocado no capítulo anterior sobre um dos pontos basilares do 

Construcionismo. Trata-se das reflexões sobre uma discussão epistemológica, que caracteriza 

a nossa preocupação a respeito das outras matrizes epistêmicas para a produção do 

conhecimento. Sobretudo uma discussão sobre epistemologia voltada à produção de 

conhecimento nas Ciências Humanas, procurando dar conta de questões relacionadas à 

produção de conhecimento nessa área. E, em princípio, é perceptível a existência de um 

paradoxo, quando se pensa em estudar ciências humanas a partir do modelo científico 

hegemônico.  

Ora, a Epistemologia, também conhecida como Teoria do Conhecimento, é um ramo 

da filosofia que trata dos problemas relacionados ao conhecimento. Uma palavra que, 

segundo Aurério Ferreira (1999), tem origem grega, a partir da junção da palavra “episteme” 

(que significa conhecimento) e o sufixo nominal “-logia” (que significa verbo escrito ou 

falado). Assim, o conhecimento em verbo, ou o conhecimento dito, corrobora a própria 

construção etimológica da palavra epistemologia, que considera o conhecimento como uma 

narrativa a respeito de um determinado saber. No entanto, o sentido majoritário dado a essa 

palavra está relacionado a uma disciplina onde se estuda o conhecimento científico. Por isso, 

é importante estudar como se constituem determinadas narrativas, no sentido de compreendê-

las melhor quanto a sua formação. 

A epistemologia, como sendo uma narrativa sobre algo que é conhecido, abre espaço 

para discutirmos como esses discursos em ciências humanas são construídas a partir dos 

modelos das ciências naturais, no que diz respeito à produção dos saberes. E, como dito 

anteriormente, o conhecimento no campo das Ciências Humanas, através de modelos 

metodológicos das Ciências da Natureza, no mínimo, provoca paradoxos consideráveis. 

Seguindo a mesma linha de investigação etimológica, Paradoxo, segundo Aurério Ferreira 

(1999), tem origem no latim – paradoxon –, também encontrado no grego como parádoxon, 

trazendo a junção do prefixo “para-” (que significa contrário, alterado, oposto de), ao sufixo 

nominal “-doxa” (que significa opinião) – caminhos opostos. 
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O caminho que nos orienta a afirmarmos que é paradoxal pensarmos as Ciências 

Humanas a partir do arcabouço epistemológico das Ciências Naturais, devemos ao fato de que 

os humanos se constituem, não a partir de uma perspectiva de natural – enquanto pré-

estabelecido, a priori –, mas perpassando por uma construção humana. Sendo ciências 

centralizadas nos problemas relacionados aos humanos, o método, a metodologia e a 

epistemologia devem – igualmente – ser pensadas, construídas e que atendam suas condições 

enquanto humanos/as. Ao invés de serem estudados a partir de uma perspectiva de 

coisificação, pois rompe com questões éticas fundamentais nas relações. Portanto, conceber 

Ciências Humanas a partir dos modelos das Ciências Naturais (em relações sujeito-objeto), no 

mínimo, desconsidera a condição humana não natural. 

Nesse sentido, acabamos por apontar outro aspecto fundamental para a discussão 

metodológica e epistemológica neste trabalho, considerando a importância de evocarmos uma 

discussão ética sobre os trabalhos em produção de conhecimentos em Ciências Humanas. Pelo 

fato da objetificação de humanos abrir espaço para uma discussão ética, considerando o fato 

das pessoas serem colocadas em condição de objeto do conhecimento do outro (sujeito), a 

partir do desejo desse outro, ou de qualquer desejo alheio à pessoa que está sendo colocado 

como objeto de conhecimento. E quando falamos em ética na pesquisa (pesquisa como 

instrumento de conhecimento), entendamos não apenas a partir de códigos de ética, mas algo 

que vai para-além disso. Assim, Spink e Menegon (2000) trazem a discussão ética para as 

pesquisas envolvendo seres humanos a partir de três compromissos imprescindíveis: 

1) pensar a pesquisa como uma prática social, adotando uma postura reflexiva em 

face do que significa produzir conhecimento (abordando ao logo dos itens 

anteriores); 2) garantir a visibilidade dos procedimentos de coleta dos dados (...); e 

3) aceitar que a dialogia é intrínseca à relação que se estabelece entre pesquisadores 

e participantes. (p. 91) 

Nesses termos, é inconcebível um humano ser tornado como objeto por outro que 

realiza a pesquisa. E sendo Ciência, ou estando à Ciência nesse lugar, a produção de 

conhecimento nas Ciências tidas Humanas, constitui-se o que foi colocado anteriormente: 

uma desumanização. Porém, essa concepção de Ciência, como sendo um Senso Reificado, é 

trazida pelas mesmas autoras supracitadas na condição de mito, no momento em que elas 

dedicam uma parte do seu texto ao que elas chamam de “Desmitificando a Ciência”, ao 

colocarem concepções da “Sociologia da Ciência e a Pesquisa Feminista”. Trazendo a visão 

tradicional e hegemônica de Ciência, Spink e Menegon (2000) colocam que para a Ciência:  

a) os objetos do mundo natural são objetivos e reais e existem independentemente 

dos seres humanos, sendo determinantes últimos do conhecimento científico; b) a 
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ciência compreende um conjunto unitário de métodos e procedimentos sobre os 

quais há um alto grau de consenso; c) a atividade da ciência é racional, ou seja, 

individualista e mentalista. (p. 72) 

São nesses três pontos que as autoras trazem como sendo capazes de desmitificar 

aquilo que entendemos como Ciência Moderna. Não é razoável conceber que Ciência esteja 

apenas restrita a essa perspectiva hegemônica, visto que a própria origem da palavra, do latim 

Scientia (que significa conhecimento), não necessariamente traz o imperativo de 

“normatividades” advindas da ideologia dominante. A noção de Ciência Moderna que 

questionamos está vinculada a um paradigma oriundo do Iluminismo, através do advento 

racionalista, acarretando a necessidade de um conhecimento baseado apenas pelo uso da razão 

– a partir da lógica formal –, através daquilo que deveria ser empiricamente provado pelos 

experimentos e pela mensuração. 

Por sua vez, paradigma é uma expressão grega (Parádeigma), que segundo Aurélio 

Ferreira (1999) significa modelo. E, sendo o modelo científico adotado nas Ciências 

Humanas, partindo de uma perspectiva hegemônica, acaba acarretando problemas difíceis de 

serem resolvidos quanto à produção de conhecimento nessa área. No entanto, é importante 

considerarmos que os conhecimentos produzidos no campo das relações humanas, como 

sendo verdade (realidade), só poderiam alcançar o patamar de Ciência caso adotassem esse 

modelo dominante – o modelo da ciência positivista. É nesse contexto que, considerando o 

modelo científico racionalista, originário do pensamento Iluminista, Spink e Menegon (2000), 

quando tratam sobre o debate clássico do “qualitativo X quantitativo”, mostram que “a 

tradição positivista associada a Comte requer que “as novas físicas”, termo cunhado por 

Comte, adéqüem-se ao método científico e desenvolvam-se modeladas no padrão instituído 

pelas ciências da natureza, especialmente a física teórica”. (p. 67) 

É por conta dessa perspectiva paradigmática dominante que alguns pensadores 

refletem sobre como se dão as construções do conhecimento em Ciências Humanas, por uma 

perspectiva naturalizante. E o movimento que está acontecendo nessa área da ciência é de 

ruptura com essa naturalização – advinda da perspectiva dominante da Ciência – buscando 

muito mais uma heterodoxia do que a própria pretensiosa ortodoxia do paradigma 

hegemônico. No entanto, a Ciência enquanto processo de Reificação permanece em muitas 

produções nas Ciências Humanas, mesmo incoerente do ponto de vista ético-político e 

epistemológico, sustentado pela “necessidade” na produção da Verdade científica, que de 

certa forma, dá base de sustentação institucional ao Estado Moderno – o que as autoras acima 

citadas traduzem como sendo a “ciência-como-valor”; valor de verdade. 
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Porém, é bom deixar explícito que não é necessariamente o sair do lugar de Ciência 

que está em pauta nessa discussão, mas ressignificar e desfamiliarizar construções do que se 

entende como sendo científicas, situando-as no tempo e no espaço. Perpassa pela 

consideração de que uma nova perspectiva de methodos e episteme possa fazer parte do 

arcabouço reflexivo quando na construção dos conhecimentos nas chamadas Ciências 

Humanas. Essa é uma das propostas do Construcionismo Social. Trata-se de buscar 

desfamiliarizar a Ciência, sobretudo as Humanas, do paradigma positivista, abrindo-a outras 

possibilidades, inclusive a partir do que a própria noção de conhecimento. Isso nos faz 

entender que não são os modelos pré-estabelecidos na Ciência necessários para a produção da 

Verdade Universal. Até pelo fato dela não existir, em matéria de produção humana. 

 

3.1  Escolhas na construção do caminho metodológico 

Consideramos pertinente, nesse contexto, iniciarmos esse ponto citando um trecho da 

tese do professor Ricardo Méllo (2002), quando mostra que “metodologia, longe de ser 

unicamente uma técnica de coleta de dados, é todo o caminho percorrido pelo pesquisador ao 

eleger e analisar algo para investigar; a revelação pública das escolhas realizadas na pesquisa” 

(p. 94). Assim, considerando o método não uma técnica de coleta de dados, e sim um caminho 

a ser seguido e descrito, a partir das eleições e análises feitas pelo pesquisador, já podemos 

anunciar o “tom” de como se configura o método na perspectiva construcionista, e neste 

trabalho em particular. 

E outro ponto importante na perspectiva construcionista, quando na produção de 

pesquisas – ao se pensar no método científico –, está relacionado ao que trazem Spink e 

Menegon (2000), quanto à concepção da relação sujeito-objeto. Essa idéia presente na 

concepção tradicional de Ciência, segundo elas, necessita ser repensada e colocam a proposta 

construcionista com possibilidade de viabilizar tal sugestão, pois a pesquisa, nessa 

perspectiva,  

implica a ressignificação da relação entre sujeito-objeto, que pressupõe a 

desfamiliarização da idéia cristalizada de dualidade. (...) Em contraste, na 

perspectiva construcionista tanto o objeto como o sujeito são construções sócio-

históricas: o modelo como acessamos a realidade institui os objetos que constituem a 

realidade. (p. 76) 

Assim, a reflexão epistemológica, trazida pelas autoras sobre a relação sujeito-objeto 

(ponto importante na dicotomia da Ciência Moderna), também nos ajuda a compreender o que 
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posteriormente, no mesmo texto, as autoras vão colocar a respeito da superação do que elas 

chamam de “horrores metodológicos”. Segundo elas, a reflexão epistemológica possibilita o 

alargamento na compreensão sobre três pontos importantes que viabilizam essa superação, a 

saber: indexicalidade, inconclusividade e reflexividade. Esses três conceitos trazidos por estas 

autoras procuram dar uma melhor compreensão ao que venha ser a noção de rigor 

metodológico e objetividade na perspectiva construcionista. 

Segundo elas, a indexicalidade está relacionada à forma como concebemos o que está 

sendo estudado, a partir do momento em que consideramos o seu contexto – quando 

analisamos a rede em que está inserido o que está sendo estudado. Uma postura contrária ao 

que se têm na perspectiva dominante de Ciência que, além de isolar o que se entendo por 

“objeto” de estudo, também considera que estudado independe de quem o estuda – a idéia de 

neutralidade científica. Assim, é reconhecida a importância da noção de situacionalidade, uma 

vez que o Construcionismo considera a realidade como um fenômeno histórico, cultural e 

dinâmico, portanto, entender a necessidade de se reavaliar conceitos antes desconsiderados 

como é o caso da noção de isolamento do objeto de estudo. 

Dessa forma, ainda segundo as autoras, a realidade não está dada na compreensão de 

que ela está passível de ser acessada tal como ela é, independentemente de quem, onde e 

como está sendo pesquisado. Pelo contrário, a realidade é uma construção localizada no 

tempo e no espaço, numa relação dialógica dentro da própria produção de pesquisa.  Nesse 

sentido, a noção de indexicalidade é fundamental para as pesquisas que partem da perspectiva 

do Construcionismo Social, no sentido de responsabilizar o/a pesquisador/a na descrição e 

exploração máxima do contexto em que está acontecendo à pesquisa. Isso acaba por indexar 

os aspectos culturais, sociais e históricos do que está sendo pesquisado, desde o momento em 

que ela está sendo pensada, até as considerações finais do se produto. 

O outro ponto importante na busca pela superação dos “horrores metodológicos” é a 

noção de inconclusividade. Esse termo é usado pelas autoras Spink e Menegon (2000) para 

falarem sobre a impossibilidade de controle de “todas as variáveis intervenientes” (p. 87). E, 

além da impossibilidade desse controle de variáveis – também defendida pelo modelo de 

Ciência dominante, como condição fundamental para se alcançar a Verdade Científica – a 

inconclusividade também traz a noção da impossibilidade de generalização dos resultados, 

portanto, a incoerência em concluir alguma produção de conhecimento. Segundo elas, 
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“padronização excessiva as informações obtidas” (p. 88) servem de base para a construção 

das premissas de verdade, conseqüentemente universalizantes, conclusivas. 

Por fim, a noção de reflexividade, como terceira questão trazida pelas autoras, e que 

“refere-se à espiral da interpretação e aos efeitos da presença do pesquisador nos resultados da 

pesquisa” (p. 88). Outro ponto que se contrapõe diretamente com a perspectiva dominante de 

Ciência, uma vez que ela preza pela neutralidade do pesquisador quando na pesquisa. Abrindo 

a discussão relacionada aos aspectos subjetivos existentes na pesquisa que, numa postura 

científica hegemônica, é algo rejeitado por não se ter controle a partir do rigor da métrica e do 

experimento. Um entendimento (de neutralidade) que serve como base fundamental à Ciência 

Moderna, uma vez que ela parte da idéia de que existe a necessidade de objetificar – através 

de um tido sujeito da pesquisa – em que o mesmo deve se colocar neutro nessa produção, para 

não interferir nos resultados.    

Ao contrário da busca pela objetificação, a reflexividade leva em consideração a 

importância da subjetividade como um recurso a mais na pesquisa. Considera que estudar 

algo, analisando os aspectos da subjetividade, possibilita ampliar a compreensão sobre aquilo 

que se investiga. E, analisando a questão da objetividade, Spink e Menegon (2000, apud 

MORIN, 1985), apresentam três condições para a objetividade: 

a) concordância de resultados, envolvendo diferentes observadores ou 

experimentadores que, em alguns casos, podem ter concepções opostas; b) 

considerar o nível de desenvolvimento tecnológico de uma cultura e de uma 

sociedade; c) a comunicação intersubjetiva entre observadores e experimentadores. 

(p. 89) 

Nesse sentido, partindo das idéias de Edgar Morin, elas colocam que a objetividade é 

fragilmente estabelecida na condição fundante do que se entende por Verdade, uma vez que 

ela parte da observação empírica, não passando de consenso sócio-cultural. Assim, a 

objetividade do modelo de Ciência Moderna – que busca objetificar, a partir da neutralidade e 

da imparcialidade – nada mais é do que uma construção retórica incoerente, visto que o 

próprio reconhecimento de veracidade dos resultados das pesquisas necessita ser ponderado 

através da intersubjetividade de pesquisadores e estudiosos que os avaliam. Sobretudo pelo 

fato dos que produzem a verdade estarem localizados culturalmente, socialmente, 

temporalmente – inclusive localizados em uma determinada área específica de conhecimento, 

o que interfere completamente na produção de uma suposta verdade. 
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E, no sentido de deixar mais explícito quanto à da proposta de superação do que elas 

chamam de “horrores metodológicos” – a partir da noção de reflexividade – como proposta de 

produção de conhecimento baseado na perspectiva construcionista, Spink e Mengon (2000) 

afirmam que 

O rigor e a avaliação são, assim, fenômenos da ordem da intersubjetividade e 

prendem-se à possibilidade de socializar o processo interpretativo. Isso implica 

colocar à disposição da comunidade – científica ou não – os dados brutos da 

pesquisa, assim como os dados acessórios provenientes da postura reflexiva acima 

descrita. Na medida em que esse aspecto público da atividade científica do novo 

paradigma é explicitamente assumido, a ressignificação da objetividade abre espaço 

para o debate em torno da ética. (p. 89) 

Assim, elaborar uma proposta metodológica para um trabalho que tem orientação 

construcionista também significa dizer que sua orientação metodológica estará para além 

daquilo que é apontado como modelo dominante. Trata-se de construir uma proposta 

metodológica que, muito mais do que seguir um modelo, propõe-se a descrevemos os passos 

adotados até chegarmos a algumas compreensões, deixando aberta outras possibilidades 

metodológicas para outros entendimentos. Seu rigor deixa de estar relacionado à metrificação 

e ao experimento controlando variáveis, para considerarmos que os conhecimentos são 

produzidos de forma localizada, contextualizada e de maneira intersubjetiva. 

 

3.1.1 Escolha dos documentos 

 Nesse sentido, buscamos construir nosso caminho metodológico analisando, por um 

lado, o uso da noção de violência contra a mulher em documento que orienta práticas 

educacionais formais em âmbito nacional e, por outro, analisando o uso da noção de educação 

em documentos que orientam a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher 

no Brasil. Considerando a necessidade de identificarmos os documentos relacionados 

diretamente com o campo educacional, e que nos desse respaldo para estabelecermos relação 

com outros documentos que contemplassem a temática da violência contra mulher – em 

âmbito nacional. 

Dialogando com interlocutores privilegiados (pesquisadores e ativistas no campo da 

educação e no campo das políticas de enfretamento à violência contra a mulher), 

identificamos documentos que apresentavam maior potencial de legitimidade, tendo sido alvo 

de debates e processos mais coletivos de construção (que envolvem debates da sociedade 

civil, conferências públicas, audiências no Legislativo e Executivo), resultante, portanto, de 
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negociação de conceitos, sentidos e argumentos. Ao mesmo tempo, buscamos documentos 

que fossem também considerados regulatórios de práticas institucionais. 

Assim, identificamos três documentos centrais para nossa análise, sendo dois deles 

relacionados a práticas institucionalizadas que visam coibir a violência contra mulher, e um 

terceiro que define linhas gerais para o campo da educação. Os documentos identificados 

foram: 

1. Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha –, que orienta e institui práticas nas 

mais diferentes esferas de relações humanas e institucionais, sancionada pela 

Presidência da República no dia 07 de agosto de 2006; 

2. Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra Mulher, que orienta 

práticas no âmbito das políticas públicas para efetivação da própria Lei 

Maria da Penha, instituído também pela Presidência da República, através da 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, no dia 17 de agosto de 

2007; 

3. Volume 10.2 dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que trata 

especificamente da violência de gênero com tema transversal a ser abordado 

nas práticas educacionais dos/as professores/as, instituído pelo Ministério da 

Educação e do Desporto, no ano de 1997. 

 

3.2  Procedimento de análise 

Nesses documentos buscamos compreender como o tema da violência contra mulher 

se converte num objeto/tema pensado dentro na educação, mais especificamente a partir dos 

currículos – considerando os Parâmetros Curriculares Nacionais (abordando os Temas 

Transversais). Assim como também buscamos entender como a educação é entendida nos 

documentos que produzem práticas de enfrentamento a violência contra a mulher, tanto no 

âmbito legislativo quanto no âmbito das políticas públicas. Desse modo, compreendemos 

como esses dois campos se aproximam, no tocante a orientação de práticas, a partir desses 

documentos de domínio público que regulamentam condutas de pessoas e instituições sociais. 

Para isso, o procedimento analítico deste trabalho foi construído a partir de vários 

caminhos (muitas vezes controvertidos), mas que nos ajudaram a chegar num desenho 
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metodológico capaz de alcançar o que objetivamos. Depois de fazermos as escolhas dos 

documentos que nortearam nossa pesquisa, fizemos leituras integrais dos três principais. 

Essas leituras nos apontavam para outros textos/documentos, o que nos fez selecionarmos 

aqueles que achamos mais significativos para a proposta desse trabalho, visto que eram 

muitos documentos referenciados, conseqüentemente participantes da malha argumentativa. 

Por essa razão, é importante considerarmos que alguns documentos não foram analisados por 

não estarem diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa. 

Documentos de conferências nacionais e regionais, além de legislações e discursos 

públicos proferidos por representes governamentais (e da sociedade civil), inclusive notas em 

matérias de jornais, começaram a surgir. Ao mesmo tempo entendíamos que não era possível 

dar conta de todo aquele material, mesmo sabendo que – de alguma forma – esses outros 

documentos participavam/participam da construção dos documentos que elegemos como 

centrais na análise. Nesse sentido, os cortes começaram a ser necessários, e as leituras, ao 

invés de pontuais (aprofundando-nos em cada documento que surgia), buscamos fazer uma 

espécie de leituras “longitudinais” e “latitudinais”, orientando-nos – como que em 

coordenadas geográficas – por linhas como que ligando “meridianos” a “trópicos”, que nos 

ajudaram a “navegar” em busca de sentidos tramados nas infinidades de documentos. 

 E quando começamos a entender, durante os exercícios de pesquisa, que nos 

documentos existiam dispositivos os quais se articulavam através das inúmeras 

linhas/dispositivos, como trazidos por Deleuze (1990), tivemos a possibilidade de 

compreendermos um caminho direcionado por essas linhas que tramam (tecem) sentidos. 

Linhas essas que nos fizeram atentar, também, para a idéia de “Dêiticos Discursivos” trazida 

por Jefferson Bernardes (2003), em que um documento localiza outros documentos, também 

participante dessa espécie de dispositivo. Nesse sentido, pudemos desenvolver um 

procedimento analítico seguindo linhas, o que nos fizeram lembrar a estratégia usada pelo 

herói ateniense Teseu, para vencer o labirinto, depois de derrotar o Minotauro. E desse 

“labirinto” documental dificilmente sairíamos, se não pudéssemos entender como e o quê 

algumas dessas produzem, enquanto sentidos (malhas).  

Assim, o “fio da meada” (a continuidade da produção das tramas dos tecidos de 

sentido) foi introduzido quando começamos a identificarmos, nos textos relacionados à 

violência contra mulher, os trechos que estavam diretamente relacionados à educação, e 

grifávamos. O mesmo fizemos com relação aos PCN – os documentos destinados à educação 
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– em que buscamos trechos que tratavam diretamente da violência contra mulher. Esse 

primeiro movimento nos deu condições de elaborarmos esse primeiro quadro analítico: 

 

QUADRO 1 - “Regimes de Verdades” 

 

Lei Maria da Penha Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência 

contra Mulher 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais 

O que fala sobre educação? O que fala sobre educação? O que fala sobre violência contra mulher? 
Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as 

condições para o exercício efetivo dos direitos à 

vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, à moradia, ao acesso à 

justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 

e à convivência familiar e comunitária. 

 

Art. 8o  A política pública que visa coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher 

far-se-á por meio de um conjunto articulado de 

ações da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e de ações não-

governamentais, tendo por diretrizes: 

V - a promoção e a realização de campanhas 

educativas de prevenção da violência doméstica 

e familiar contra a mulher, voltadas ao público 

escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta 

Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos 

humanos das mulheres; 

VIII - a promoção de programas educacionais 

que disseminem valores éticos de irrestrito 

respeito à dignidade da pessoa humana com a 

perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de 

todos os níveis de ensino, para os conteúdos 

relativos aos direitos humanos, à eqüidade de 

gênero e de raça ou etnia e ao problema da 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

Art. 35º.  A União, o Distrito Federal, os 

Estados m e os Municípios poderão criar e 

promover, no limite das respectivas 

competências: 

V - centros de educação e de reabilitação para 

os agressores.  

 

Para tanto, o Pacto Nacional desenvolverá 

políticas públicas amplas e articuladas, 

direcionadas, prioritariamente, às mulheres rurais, 

negras e indígenas em situação de violência, em 

função da dupla ou tripla discriminação a que 

estão submetida e em virtude de sua maior 

vulnerabilidade social. 

 

Serão implementadas ações nas mais diferentes 

esferas da vida social, por exemplo, na educação, 

no mundo do trabalho, na saúde, na segurança 

pública, na assistência social, entre outras. 

 

Capacitar cerca de 200 mil profissionais nas áreas 

de educação, assistência social, segurança, saúde e 

justiça; 

 

Desenvolver 200 projetos inovadores que 

contemplem a geração de renda para as mulheres 

em situação de prisão, a prevenção da violência 

contra as mulheres por meio de iniciativas nas 

áreas da educação e cultura, e o enfrentamento à 

violência sexual contra crianças e adolescentes; 

 

Desenvolver atividades na área da educação, 

garantindo a inserção da disciplina violência 

contra as mulheres nos cursos de pós-graduação 

das universidades e estimulando o 

desenvolvimento de pesquisas sobre o tema;  

 

Mesmo com a grande transformação dos costumes 

e valores que vêm ocorrendo nas últimas décadas 

ainda persistem muitas discriminações, por vezes 

encobertas, relacionadas ao gênero. 

 

A discussão sobre relações de gênero tem como 

objetivo combater relações autoritárias, questionar 

a rigidez dos padrões de conduta estabelecidos 

para homens e mulheres e apontar para sua 

transformação. A flexibilização dos padrões visa 

permitir a expressão de potencialidades existentes 

em cada ser humano que são dificultadas pelos 

estereótipos de gênero 

 

A abordagem das relações de gênero com as 

crianças dessas faixas etárias convém esclarecer, é 

uma tarefa delicada. A rigor, podem-se trabalhar 

as relações de gênero em qualquer situação do 

convívio escolar. 

 

Também estão presentes nas demais brincadeiras, 

no modo de realizar as tarefas escolares, na 

organização do material de estudo, enfim, nos 

comportamentos diferenciados de meninos e 

meninas. Nessas situações, o professor, estando 

atento, pode intervir de modo a combater as 

discriminações e questionar os estereótipos 

associados ao gênero. 

 

Essa convivência, mesmo quando vivida de forma 

conflituosa, é também facilitadora dessas relações, 

pois oferece oportunidades concretas para o 

questionamento dos estereótipos associados ao 

gênero.  

 

Fonte: elaboração do autor (2009) 

 

No entanto, esse quadro nos ajudou a pensar – primeiramente – no que posteriormente 

iremos explorar como sendo “retóricas de verdade”, pois vamos estar diretamente ligados ao 

que é explicitamente dito/escrito no texto dos documentos. Mas, ampliando o leque analítico, 

entendemos que as expressões nos documentos, não estão isolados. Por se tratarem de 

documentos de domínio público (como foi colocado durante o capítulo II), há uma trama 

documental, que nos remonta a noção “Dêiticos Discursivos” (como procedimentos de 
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contextualização deles). Além disso, a importância histórica desses documentos, 

conseqüentemente a localização temporal, também pôde ser entendida como foco de análise. 

E atentamos para o fato de que esses documentos não existem por si, não emergem do 

nada (nem do acaso), fazendo parte do nosso cotidiano e, além disso, são produções humanas, 

assim como produzem humanos. Assim, refletimos e demos atenção ao fato de que esses 

documentos são localizados em espaços, são pessoas, atores, personagens que os produzem; e 

esses personagens se relacionam através da linguagem.  Foi então que chegamos a esses 

quatro focos de análise, a saber:  

1) Identificação de outros documentos, também de domínio público, referidos no texto 

dos documentos selecionados, a partir dos quais o documento analisado se 

posiciona, seja como conseqüência, fundamento ou oposição; 

2) Construção de trajetória histórica em que são construídos os documentos 

selecionados, buscando entender as tensões e conflitos localizados no “contexto de 

produção” (SPINK, 2004) desses documentos; 

3) Identificação de “vozes” (SPINK; MEDRADO, 2000) existentes nesses 

documentos, ou seja, os interlocutores envolvidos nesse processo, bem como os 

lugares nos quais são construídos esses documentos; 

4) Identificação de repertórios sobre violência e sobre educação que constituem a 

matriz discursiva, ou matriz de verdade, desses documentos, quando na sua 

orientação de práticas. 

 

Em cada documento foram analisados os pontos acima elencados, o que nos 

possibilitou uma significativa compreensão de como os mecanismos de governamento – como 

já dizia Foucault (2008) – produzem práticas que subjetivam modos de ser, a partir de um 

determinado discurso de verdade contidos em documentos oriundos do Estado; além dos 

documentos advindos da própria sociedade, através dos movimentos sociais, que também 

governam a partir da produção de práticas discursivas nestes documentos. O que significa 

dizermos que a produção/construção desses documentos localizados numa rede de outros 

discursos também documentados, além de fazerem parte de um determinado tempo, e 
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localizados em vozes, atores e lugares, estão construindo e fazendo práticas coletivas no 

campo da educação no tocante a violência contra mulher. 

Assim, o primeiro passo foi analisar a rede documental da qual estes artefatos 

escolhidos estão fazendo parte. Nesse sentido, foram considerados decretos, relatórios, 

convenções, pactos, planos, orientações governamentais e quaisquer que fossem os 

documentos que estivessem fazendo parte da trajetória da Lei Maria da Penha, do Pacto 

Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Em seguida foram localizados historicamente, através da elaboração de uma linha 

temporal, considerando a construção dos mesmos, através dos fatos históricos e dos anos em 

que foram produzidos, sempre fazendo ligações deles com os acontecimentos marcados no 

tempo, segundo Mary Jane Spink (2004), longo, vivido e curto. 

Outrossim, foram consideradas as vozes, os atores e os lugares onde esses documentos 

foram também produzidos. Por exemplo, lugares como o Congresso Nacional, a Presidência 

da República, a ONU, a OEA, o Ministério da Educação, os Movimentos Sociais, as 

Comissões, as pessoas envolvidas nesse processo, como a própria Maria da Penha, e as 

pessoas que estavam/ocupavam os lugares anteriormente colocados, além das que os próprios 

documentos falavam – em quem se falava através deles, as diversas vozes contidas nesses 

documentos e nos processos de elaboração dos mesmos. O que nos permitiu, de certa forma, o 

quarto ponto que foi identificar a matriz de verdade, ou matriz discursiva nesses documentos, 

onde cada um possui uma linha argumentativa (uma retórica). 

E, como ilustração do procedimento analítico, referente a esse ponto, nós trouxemos 

um quadro referente à análise feita com relação à Lei Maria da Penha: 
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QUADRO 2 – “Lugares, atores/atrizes e vozes documentais” 

Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha 

Lugares Atores Vozes 
Organização das Nações Unidas Kurt Waldheim Resolução n.º 34/180 – CEDAW (1979) 

Kofi Annan Relatório da CEDAW - 2003 

Assembléia Geral da ONU Salim A. Salim e Julian Hunte CEDAW (1979) 

Comissão da CEDAW Feride Ayse Acar (2003-2004) Relatório da CEDAW – 2003 

OEA Secretário Geral César Gaviria Trujillo 

Christopher R. Thomas (Int.) 

Convenção do Pará 

Comissão Interamericana de 

DD. HH. 

Claudio Grossman 

Hélio Bicudo (Brasil) 

Relatório 53/01 

CLADEM Peticionários Recebe a denúncia de Maria da Penha e recorre à 

Com. Inter Direitos Humanos 

Senado 

Federal 

Presidentes Moacyr Dallas (PDS/ES) – 83/85 Decreto Legislativo nº. 93/83 

José Sarney (PMDB/AP) – 95/97 Decreto Legislativo nº 107/95 

Ramez Tebet (PMDB/MS) – 01/03 Decreto Legislativo nº 107/02 

Renam Calheiros (PMDB/AL) – 05/07 PLC n. 37/2006 

CCJ (04/06) 

PLC n. 37/06 

Lúcia Vânia (PSDB/GO) Relatora – CCJ (Relatório n. 638/2006) – 

Comissão de Constituição e Justiça 

Requerimento n. 813/2006 

Serys Slhessarenko (PT/MT) Requerimento nº 8/06 (Urgência) – fls. 91/92 

João Alberto Souza (PMDB/MA) Relator – CDIR (Relatório n. 874/2006) – 

Comissão Diretora do Senado Federal 

Câmara dos 

Deputados 

Presidentes Flávio Marcílio (Arena/CE) – 83/85 PDL nº 141/82 

Luís Eduardo (PFL/BA) – 95/97 Decreto Legislativo nº 107/95 

Efraim Moraes (PFL/PB) – 02/03 Decreto Legislativo nº 107/02 

João Paulo Cunha (PT/SP) – 03/04 PL. nº 4.559/2004 

Severino Cavalcanti (PP/PE) – 05 

Aldo Rabelo (PCdoB/SP) – 05/07 

CCJC 

PL nº 4.559/04 

Iriny Lopes (PT/ES) CVO 1 – CCJC (Complementação de Voto) 

PEP 1 – CCJC (Parecer às Emendas de Plenário) - 

Acata Fernando Coruja 

PRL 1 – CCJC (Parecer do Relator) 

SBT 1 – CCJC (Substitutivo) 

SBT 2 – CCJC (Substitutivo) 

Antônio Carlos Biscaia (PT/RJ) VTS 1 – CCJC (Voto Separado) 

CFT 

PL nº 4.559/04 

Yeda Crusius (PSDB/RS) EMR 1 – CFT (Emenda de Relator) 

EMR 2 – CFT (Emenda de Relator) 

PRL 1 – CFT (Parecer do Relator)  

Luíza Erundina (PSB/SP) PEP 1 – CFT (Parecer às Emendas de Plenário) – 

Acata sugestão de 2 emendas. 

CSSF 

PL nº 4.559/04 

Jandira Feghali (PC do B/RJ) CVO 1 – CSSF (Complementação de Voto) 

PEP 1 – CSSF (Parecer às Emendas de Plenário) 

PRL 1 – CSSF (Parecer do Relator) 

SBT 1 – CSSF (Substitutivo) 

SBT 2 – CSSF (Substitutivo) 

REQ 183/2005 CSSF (Requerimento) 

REQ 202/2005 CSSF (Requerimento) 

CDHM 

PL nº 4.559/04 

Maria do Rosário (PT/RS) REQ 41/2005 (Requerimento) 

Plenária 

PL nº 4.559/04 

Laura Carneiro (PFL/RJ) EMP 1/2006 

Fernando Coruja (PPS/SC) EMP 2/2006 

EMP 3/2006 

Renildo Calheiros (PCdoB/PE) REQ 3291/2005 (Requerimento de Urgência) 

Presidência da República João Figueiredo (84) Decreto nº 89.406/84 

José Sarney (85 – 90) Lei Ordinária nº 7.353/85 (Cria Conselho 

Nacional de Direitos da Mulher) 

Fernando Henrique Cardoso (94 – 02) Decreto nº 1.973/96 

Decreto nº 4.316/02  

Decreto nº 4.377/02 (Revoga o DEC n. 89.406/84) 

MPV nº 37/02 

Luís Inácio (03 -) Decreto nº 4.625/03 

Ministério das Relações Exteriores Celso Luís Nunes Amorim Convenção do Pará 

Secretaria Especial de Políticas para Mulheres Nilcéia Freire Relatório Nacional Brasileiro à CEDAW 

I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

PL n° 4.559/2004 

Consórcio de Entidades Feministas Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria/CFEMEA  

Minuta do PL 4.559/2004 

Estudo que serviu de base para o Decreto 

5.030/2004 Cooperação em Advocacy - ADVOCACY  

Ações em Gênero Cidadania e 

Desenvolvimento/AGENDE 

Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e 

Ação/CEPIA 

Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero/THEMIS 

Organização Não-Governamental Centro para a Justiça e Direito Inter. Ação contra o Estado Brasileiro 

Sociedade Civil Maria da Penha Maia Fernandes Ação contra o Estado Brasileiro 

Fonte: elaboração do autor (2009) 
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Capítulo IV 

Análises possíveis 
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4 Análises possíveis  

Seguindo a mesma linha argumentativa presente no capítulo Metodológico deste 

trabalho, não partimos de nenhum modelo metodológico pré-estabelecido, como se 

tivéssemos seguindo um suposto mapa que nos daria a localização exata da Verdade. Ao invés 

disso, fomos – a partir de nossa relação estabelecida com as informações que encontrávamos 

– construindo um caminho metodológico, e conseqüentemente analítico. Nesse sentido, este 

capítulo que o denominamos Analítico, está dividido em quatro eixos: 1) Contextualização 

Documental; 2) Contextualização Histórica; 3) Identificação de Lugares, Atores/Atrizes e 

Vozes; e 4) Matriz de Verdade. Em cada um desses pontos buscamos trazer aspectos dos 

quais achamos relevantes para compreendermos como se dão as construções desses 

documentos, no sentido de analisarmos, também, suas possibilidades de usos e efeitos no 

cotidiano. 

 

4.1  Na trama dos documentos 

Ao localizarmos os documentos os quais analisamos, facilmente identificávamos que 

eles nos levavam a outros documentos. Percebíamos que eles nunca estavam isolados, e que, 

ao contrário, faziam parte de um contexto de argumentação maior, muitas vezes cheios de 

contradições. Sempre afirmavam ou refutavam outros neles mesmos citados, e isso nos fez 

entender que poderíamos dar vazão àquilo que Peter Spink (2000) mostrou quanto à 

importância da retórica e das contribuições de Michael Billig sobre o assunto. Peter Spink, 

usando o termo scholarship (a partir de uma citação de um texto de Billig, publicado em 

1988), que se refere ao que entendemos por erudição, observou que esse é um caminho 

importante para o exercício analítico, para refletir sobre os sentidos produzidos por 

documentos. 

Nesse sentido, um documento é resultado de argumentações que produzem outros 

discursos carregados de sentidos, retoricamente construídos. São de jogos de linguagem que, 

segundo Michael Billig (2008), em sua obra Argumentando e Pensando, é produto daquilo 

que a retórica clássica já concebia – como defendido pelo filósofo Protágoras – em que há 

sempre dois lados em todas as questões, fazendo menção ao fato de que para toda posição, 

existe – pelo menos – uma contra-posição. Assim, nos documentos que analisamos, além da 

dualidade de posicionamentos, existem seqüências argumentativas que dão “corpo” a artefatos 
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que orientam práticas humanas – os documentos de domínio público, que fazem parte do um 

contexto mais amplo e envolvem outros documentos/discursos.  

 

4.1.1 Lei Maria da Penha 

A construção da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha – perpassa por uma linha 

argumentativa que, através de tempos e espaços, configura-se muito mais do que um 

instrumento legislativo de regulação sócio-institucional, mas como ratificação e retificação de 

outros discursos. Essas argumentações contidas neste documento/lei fazem parte de um 

conjunto argumentativo existentes em outros documentos – sejam legislativos ou não – que 

vão desde esferas internacionais até nacionais, estaduais e municipais no Brasil. Assim, para 

que possamos entender como esse instrumento regulador de práticas e políticas é construído, 

torna-se importante entender como e onde está localizado esse documento/lei dentro desse 

contexto argumentativo maior. 

Ao analisarmos a Lei “Maria da Penha”, percebemos que ela atende, principalmente, a 

exigência de mais dois documentos de caráter internacional, a saber: a Convenção para a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) – oriunda da 

Organização das Nações Unidas (ONU) –, e, posteriormente à Convenção para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção do Pará) – originária da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Esses dois documentos de caráter 

internacionais, mesmo sem terem força de lei, no Direito Internacional, foram assinados e 

ratificados, respectivamente, pelo Estado Brasileiro como representação de sua 

responsabilidade internacional, a partir do processo de redemocratização do país em meados 

da década de 1980. 

A Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher (CEDAW), adotada pela Resolução nº 34/180 da Assembléia Geral das Nações 

Unidas (ONU), foi ratificada pelo Brasil (com ressalvas), o qual assumiu o compromisso de 

fazer valer as medidas encaminhadas no documento, promulgando tal confirmação através do 

Decreto nº 89.460/84. Esta Convenção, no seu Artigo 2º requer dos Estados Membros que 

ratifiquem a Convenção, que condenem “a discriminação contra a mulher em todas as suas 

formas”, solicitando algumas medidas, inclusive de cunho legislativo para viabilizar ações de 
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combate e erradicação da violência contra Mulher. No mesmo Artigo, a CEDAW encaminha, 

em diversos parágrafos essas medidas legislativas, a saber: 

§ 1. Consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas Constituições Nacionais ou em 

outra legislação apropriada, o princípio da igualdade do homem e da mulher e 

assegurar por lei outros meios apropriados à realização prática desse princípio; 

§ 2. Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções 

cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; 

(...) 

§ 6. Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para 

modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam 

discriminação contra a mulher. 

Embora tenha sido ratificada a partir de decreto, a aprovação do texto desta 

Convenção – bem como sua promulgação –, através de Protocolo Facultativo, como um 

instrumento nacional e internacional de monitoramento, que serve para zelar pelo 

cumprimento das disposições da mesma, inexistiu de imediato. 

No entanto, também foi ratificado pelo Estado brasileiro a Convenção para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção do Pará – através da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Esta, por sua vez, teve seu texto aprovado pelo 

Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 107/95, que por sua vez foi 

promulgada pela Presidência da República através do Decreto nº 1.973/96, o qual promulgou 

tal Convenção Interamericana, determinando no seu art. 1 que “A Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, 

em 9 de junho de 1994, (...), deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se 

contém”. 

Porém, o Estado brasileiro ainda não havia aprovado nenhum mecanismo 

internacional que monitorasse o cumprimento destas convenções, sobretudo a CEDAW. O 

que não obrigava o Brasil a tomar medidas contundentes a partir de legislações específicas. 

Mas, segundo o Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA (2007), em uma 

cartilha intitulada Lei Maria da Penha: do papel para a vida, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da OEA acatou denúncia feita pelo Centro para a Justiça e o Direito 

Internacional (CEJIL/Brasil), além do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa 

dos Direitos das Mulheres (CLADEM, seção nacional), sobre a dupla tentativa de assassinato 

sofrida pela biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, oriundas de seu então marido, o 

professor universitário Marco Antônio Heredia Viveiros. 
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Com base nessa denúncia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, 

através do Relatório Anual 2000, emitiu o Relatório nº 54/01 (Caso 12.051) – Maria da Penha 

Maia Fernandes (Brasil), o qual responsabiliza o Estado brasileiro por negligenciar e omitir 

relações de violência contra mulher, inclusive por nem apresentar resposta à Comissão a 

respeito da admissibilidade ou ao mérito da petição. Além disso, a requerente havia recorrido 

à justiça brasileira, mas não havia tido resultados satisfatórios de acordo com as garantias de 

direitos fundamentais de pessoa humana contidas nas Convenções e Tratados internacionais 

assinados pelo Brasil, sobretudo a Convenção do Pará. 

Assim sendo, tal relatório – no tocante às Recomendações – adverte ao Estado 

brasileiro a “tomar as medidas administrativas, legislativas e judiciárias”, além de rever 

políticas públicas nacionais, no sentido de assegurar os direitos humanos das mulheres. Essas 

recomendações acabam por mover o Estado brasileiro aprova o texto do Protocolo Facultativo 

da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(CEDAW), através do Decreto Legislativo nº 107/02, assinado pelo governo brasileiro na 

sede da ONU, em Nova Iorque. Por sua vez, a Presidência da República promulga a CEDAW 

através do Decreto nº 4.316/02, e determina no art. 1 a inteira execução e o cumprimento de 

tudo o que nele exista. 

Assim, a partir desses documentos (relatório, decretos e convenções), começam a 

acontecer algumas mudanças legislativas. Segundo Cristina Figueiredo Terezo (2006), no seu 

texto A Efetividade das Recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

no Brasil, quando traz as recomendações do Relatório nº 54/01 ao Estado brasileiro, mostra 

que: 

No que se refere às mudanças legislativas ocorridas após a denúncia internacional, 

verifica-se a aprovação da Lei nº 10.778/2003, de 24 de novembro de 2003, que 

estabelece a notificação compulsória no território nacional do caso de violência 

contra mulher que foi atendida em serviço de saúde públicos ou privados, e da Lei 

nº. 10.886/2004, de 17 de junho de 2004, que acrescenta parágrafos ao artigo 129 do 

Decreto-Lei nº. 2.848/1940 (Código Penal), de 7 de dezembro de 1940, criando o 

tipo especial denominado “violência doméstica”. (p. 88) 

Essas mudanças legislativas como ações do Estado, em função de dar conta das 

recomendações do Relatório nº 54/01, são potencializadas outra ações institucionais, como a 

criação da Secretaria de Estado dos Direitos das Mulheres, através da Medida Provisória da 

Presidência da República, nº 37 (com força de lei), que posteriormente é transformada em 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, através do Decreto nº 4.625/03, que aprova 

a estrutura do regimento interno de tal secretaria que passa a ser um órgão integrante da 
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Presidência da República. Esse documento é fundamental para a criação de uma estrutura 

governamental do Estado que teve/tem papel importante para construir e implementar 

políticas para mulheres. 

Além dos documentos que produziram ações de combate a violência contra mulher, 

através do Estado, outro (de caráter internacional), foi fundamental para viabilizar outros 

documentos importantes, em especial a Lei Maria da Penha. Trata-se da Plataforma Política 

Feminista, que segundo o CFEMEA (2007) “contém análise e desafios para a sociedade, o 

Estado e outros movimentos, além do próprio movimento feminista” (p. 8). Esse documento 

corrobora outro importante documento: o Relatório Nacional Brasileiro, enviado para o 

Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (2003), a partir da análise do 

relatório inicial e periódico produzidos pelo Estado brasileiro. Esse Relatório foi respondido 

com algumas recomendações, sendo algumas delas que 

26. O Comitê recomenda que sejam tomadas medidas para o aumento da 

conscientização e sensibilização do Judiciário e de outras autoridades responsáveis 

pelo cumprimento da lei, para alterar a visão predominante do "status" dos tratados 

internacionais na hierarquia da legislação brasileira; 

(...)  

38. O Comitê insta ao Estado-Parte tomar todas as medidas necessárias para 

combater a violência contra as mulheres (...) para prevenir a violência, punir os 

agressores e prover serviços para as vítimas. Recomenda que o Estado-Parte adote 

sem demora legislação sobre violência doméstica e tome medidas práticas para 

seguir e monitorar a aplicação desta lei e avaliar sua efetividade. Requer ao 

Estado-Parte prover informação abrangente e dados sobre a violência contra as 

mulheres em seu próximo relatório periódico; (grifo meu) 

(...) 

56. O Comitê recomenda que o Estado-Parte, ao planejar políticas para o alcance da 

igualdade de gênero, não vise somente eliminar a discriminação, mas com base no 

artigo 4º, parágrafo 1º da Convenção, adote medidas especiais temporárias para 

acelerar o processo de alcance da igualdade. 

Com essas recomendações e como resposta a I Conferência Nacional de Política para 

as Mulheres, a qual elaborou um documento que previa a criação de mecanismos legislativos 

que alcançasse as demandas de combate e erradicação da violência contra a mulher, é 

encaminhado o Projeto de Lei n° 4.559/2004. O que, finalmente, é transformado na Lei nº 

11.340/2006, decretada pelo Congresso Nacional e posteriormente sancionada pelo Presidente 

da República. Sendo que esse documento acarreta em ações que modificam outros 

documentos de caráter legislativo, a saber: altera o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), 

o Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), a Lei de Execuções Penais (lei nº 

7.209/1984) e a lei dos Juizados Especiais Criminais (lei nº. 9.099/95). 
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4.1.2 Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulher 

O Pacto Nacional de Enfretamento a Violência contra Mulher faz referência direta a 

cinco outros documentos, os quais são citados na própria redação do seu texto. Os 

documentos citados no Pacto Nacional estão relacionados a duas pesquisas de opinião 

oriundas do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) e outra da Fundação 

Perseu Abramo, além da Constituição Federal, da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha – e 

do I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, sendo esse último documento citado o que 

consideramos mais importante no contexto desse documento, por se tratar de um plano 

governamental que previa, inclusive, a sanção da Lei Maria da Penha. 

O Pacto Nacional, no sentido de justificar sua existência, cita primeiro uma 

informação oriunda de uma pesquisa realizada pelo IBOPE, solicitada pelo Instituto Patrícia 

Galvão, tendo como título Percepção e Reações da Sociedade Brasileira Sobre a Violência 

contra a Mulher. É importante considerar, também, que essa pesquisa teve o apoio da 

Fundação Ford, do UNIFEM, além das parcerias com o IBOPE Opinião e Ashoka 

Empreendedores Sociais.  Das suas 22 páginas, o Pacto Nacional chamou atenção para duas 

informações, a saber: “para 55% da população a violência é um dos três principais problemas 

que afligem as mulheres” e “51% dos entrevistados declararam conhecer ao menos uma 

mulher que já foi agredida pelo companheiro” (p.6). 

Essa pesquisa que teve como analista Fátima Pacheco Jordão que inicia o documento 

mostrando a importância da pesquisa de opinião como ferramenta estratégica na área social. 

Além disso, continua o mesmo trazendo informações que, para além das citadas no Pacto 

Nacional, podemos considerar igualmente importante outras informações nele contido, como 

o fato de que a pesquisa/documento apresenta que há uma preocupação crescente em todos os 

segmentos da pesquisa; que existe um sentimento de impunidade muito presente no tocante a 

violência contra mulher; que a maioria aponta as Delegacias da Mulher como espaço mais 

procurado; e que a maioria expressiva dos participantes da pesquisa diz lembrar das 

campanhas de combate a violência contra mulher na mídia. 

 Nesse sentido, acreditamos que essas informações – embora não tenham sido citadas 

no texto do Pacto Nacional – possam ter sido significativas para o direcionamento desse 

documento, pelo fato dele está sendo construído dentro do que podemos chamar de contexto 

argumentativo. Para Michael Billig (2008), o argumento como uma construção retórica – 

envolvendo atores, vozes e cenários – faz parte de uma conversa em que os jogos 
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argumentativos e contra-argumentativos produzem um discurso que convence. Nesse sentido, 

os argumentos existentes nos documentos que envolvem o discurso do Pacto Nacional estão 

postos numa arena de jogos argumentativos, onde várias vozes (não apenas a citada no 

documento, necessariamente) estão presentes.
4
 

Assim sendo, outro documento também participante desse contexto argumentativo – 

que constrói o Pacto – a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, publicada em 2001 sob o 

título As Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado trata de uma pesquisa que 

abordou os seguintes temas: corpo, cultura e política, DST/AIDS, educação, feminismo e 

machismo, futuro, gravidez e aborto, gênero, lazer, perfil sócio-demográfico, problemas do 

Brasil, renda, satisfação com a vida, saúde reprodutiva, sexualidade, trabalho doméstico, 

trabalho remunerado e violência. Igualmente, a pesquisa encomendada pelo Instituto Patrícia 

Galvão, apenas uma informação (argumento) dessa pesquisa foi usado no texto do Pacto 

Nacional, a saber: a revelação de que “43% das mulheres já foram vítimas de algum tipo de 

violência doméstica”. 

Outrossim, a Constituição Federal (1988) – Constituição Cidadã – também é evocada 

na construção do Pacto Nacional e o argumento utilizado a partir da Carta Magna brasileira 

está no seu capítulo VII, que dá providências constitucionais no que diz respeito à Família, 

Criança, Adolescente e Idoso. O texto do citado art. 226 afirma que “A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”, sendo que no § 8º – o texto/argumento trazido 

no Pacto Nacional – a redação apresenta que “O Estado assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 

de suas relações” (p. 129). No entanto, mesmo sendo um texto direcionado para uma política 

voltada para as mulheres, o próprio texto do Pacto Nacional admite que a violência doméstica 

não está só relacionada às mulheres, mas atinge homens, crianças e idosos, como prevê a 

própria legislação constitucional. 

O quarto documento co-participante na elaboração do Pacto Nacional é a Lei nº 

11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Essa lei aparece também no texto direcionado à 

justificativa do Pacto, no sentido de que os encaminhamentos nele contidos possam garantir o 

cumprimento pleno dessa legislação. E, como já vimos anteriormente, a Lei Maria da Penha é 

um marco na história dos movimentos feminista e social no Brasil, que segundo o próprio 

Pacto Nacional essa lei “é um importante instrumento para combater a violência doméstica 

                                                           
4
 Retomaremos, posteriormente, neste texto, uma análise específica sobre vozes e interlocutores. 
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contra as mulheres, já que tipifica como crime e a caracteriza como violação dos direitos 

humanos” (p. 13). Sendo essa lei/discurso uma produtora de sentido/ação, ela gera outros 

documentos/discursos que orientam práticas, também – o próprio Pacto Nacional.  

 Em outro trecho do Pacto Nacional, a Lei Maria da Penha é citada, juntamente com o 

I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, oriundo da Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Essa Política Nacional apontada no Pacto 

surgiu a partir da criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que ampliou o 

foco das políticas anteriormente desenvolvidas, as quais estavam ligadas ao antigo “Programa 

Nacional de Combate à Violência contra a Mulher”. Assim, a Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra Mulher é um conjunto de ação/documentos que tem por 

objetivo redirecionar uma política de Estado, onde seja possível 

(...) promover a criação de novos serviços (como os Centro de Referência, as 

Defensorias da Mulher) e a propor a construção de redes de atendimento par 

assistência às mulheres, em todo país. (BRASIL, 2007. p. 45). 

Essa política foi reafirmada durante a I Conferência Nacional de Política para as 

Mulheres, da qual também surgiu o quinto documento citado nesse Pacto Nacional, a saber: o 

I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Esse Plano Nacional é um documento 

dividido em quatro partes, onde introdutoriamente as partes mais significativas são: o 

compromisso do Governo Federal com a essa política e seu método de trabalho. A primeira 

parte do documento aborda os “pressupostos, princípios e diretrizes gerais da Política 

Nacional para as Mulheres”, seguida de quatro capítulos, a saber: Autonomia, Igualdade no 

mundo do trabalho e cidadania; Educação inclusiva e não sexista; Saúde das mulheres, 

direitos sexuais e direitos reprodutivos e Enfrentamento à violência contra as mulheres. 

Na terceira e última parte do documento, o capítulo 5 fecha a redação do texto final, 

abordando o tópico “Gestão e Monitoramento do Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres: objetivos, prioridades e plano de ação”, restando apenas os anexos contendo leis, 

instrumentos internacionais, portarias e integrantes do Conselho Nacional dos Direitos das 

Mulheres. Esse documento é, portanto, um dos mais – quiçá o mais – importante na 

construção não só do Pacto Nacional, mas para corroborar com o próprio surgimento da Lei 

nº 11.340/2006, que é uma das centralidades do Pacto, uma vez que um de seus maiores 

objetivos está em garantir e efetivar a Lei Maria da Penha. 
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4.1.3 Parâmetros Curriculares Nacionais 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) constituem-se um conjunto de 

documentos elaborado a partir de uma série de outros semelhantes artefatos, e que, segundo 

seu próprio texto introdutório, deve ser identificado como um “referencial de qualidade para a 

educação no Ensino Fundamental em todo país”, tendo como função 

(...) orientar e garantir a coerência dos investimentos nos sistema educacional, 

socializando discussões, pesquisas e recomendações, substituindo a participação de 

técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais 

isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. (p. 13) 

Nesse sentido, os PCN são documentos que orientam práticas organizacionais na 

educação, além das próprias práticas educacionais e sociais de pessoas que, mesmo não tendo 

a presença de professores/as e técnicos/as (pessoas), sejam capazes de guiar um determinado 

caminho – uma pedagogia – não só para crianças (as quais são direcionadas, majoritariamente 

o ensino fundamental), mas a todos que estiverem inseridos nas dimensões de alcance desses 

parâmetros. Desse modo, como os demais documentos analisados nesse trabalho, os PCN 

dirigem práticas humanas, participando de um conjunto de ações que, conseqüentemente, 

governam pessoas. No entanto, esse documento educacional também não é um artefato 

isolado que participa de um contexto argumentativo pedagógico mais amplo, pois se trata de 

uma política educacional de Estado. Nesse sentido, os PCN surgem como resposta a uma 

demanda da Lei Federal nº 9.394/96 (Nova Lei de Diretrizes e Bases), que no seu art. 9º, 

inciso IV, afirma que cabe à União 

(...) estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar formação básica comum (grifo nosso). (p. 04) 

Dessa forma, os PCN atendem a uma determinação legal, que por sua vez substitui 

outro discurso/dispositivo também legal: a Lei Federal nº 5.692/71 (Lei de Diretrizes e 

Bases). A chamada Nova Lei de Diretrizes e Bases é um discurso que substitui a “antiga” Lei 

de Diretrizes e Bases, devido uma série de modificações na política educacional do Estado 

Brasileiro. Segundo essa “nova” política educacional, a “antiga” política estava fracassada, e 

o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) é o documento responsável pela 

recuperação da educação no país. Não é por acaso que nesse Plano Decenal é dito “aos 

professores e dirigentes escolares” que sua proposta surge como “um instrumento-guia na luta 

pela recuperação da educação básica do País” (p. 05). 
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Esse é um discurso de “reconhecimento”, pelo Estado brasileiro, de uma política 

educacional que não conseguiu satisfazer, minimamente, às demandas da Conferência 

Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia. A chamada “Conferência de 

Jomtien” foi o primeiro espaço, formalmente instituído pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), para uma discussão internacional sobre as políticas educacionais dos nove países mais 

populosos do mundo (Indonésia, China, Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria, 

Paquistão e Índia). Essa Conferência produziu-se um documento intitulado Declaração 

Mundial de Educação para Todos, assinado por todos os países partes do evento, em que os 

Estados participantes se comprometeram em adotarem medidas para mudar suas políticas 

educacionais. 

O resultado disso foi a elaboração, por parte de Estado brasileiro, de um documento 

para orientar a política nacional de educação, chamado Plano Decenal de Educação para 

Todos. Esse Plano/Documento é publicado durante a chamada “Conferência de Delhi”, na 

Índia, ao mesmo tempo em que no evento é também produzido outro documento/discurso 

internacional intitulado Declaração de Nova Delhi sobre Educação para Todos. Nessa 

Declaração, os mesmos nove representantes de Estados reconheceram – em oito itens 

apontados – dentre eles é importante nesse trabalho destacar os três primeiros pontos: 

2.1 as aspirações e metas de desenvolvimento de nossos países serão atendidas 

somente através da garantia de educação para todos os nossos povos, direito este 

assegurado tanto pela Declaração Universal dos Direito do Homem quanto pelas 

constituições e leis de cada um de nossos países;  

(...) 

2.3 os sistemas educacionais dos nossos países (...) ainda não foram plenamente 

sucedidos os esforços de proporcionar uma educação de qualidade a todos os nossos 

povos (...);  

2.4 os conteúdos e métodos de educação precisam ser desenvolvidos para servir às 

necessidades básicas de aprendizagem dos indivíduos e das sociedades, 

proporcionando-lhes o poder de enfrentar seus problemas mais urgentes - combate à 

pobreza, aumento da produtividade, melhora das condições de vida e proteção ao 

meio ambiente - e permitindo que assumam seu papel por direito na construção de 

sociedades democráticas e no enriquecimento de sua herança cultural. 

Esse instrumento internacional, que afirma as falhas desses Estados (incluindo o 

Brasil) sobre suas políticas educacionais, também providencia garantias para que, num 

determinado espaço de tempo, sejam tomadas algumas providências, no sentido de se reverter 

as desfavoráveis situações desses países quanto a educação. E em seis itens essa declaração 

garante acesso a todas as crianças uma vaga numa instituição escolar; consolidar esforços para 

a educação de jovens e adultos; eliminar as disparidades entre sexo, etnia, idade, renda, 

cultura, língua e distância geográfica ao acesso à educação; melhorar a qualidade do ensino e 



95 

 

do exercício do magistério; ações para direcionar de forma crescente recursos nacionais e 

comunitários para a educação; e, por último, mobilizar todos os setores sociais em prol da 

educação. 

Esses encaminhamentos contidos na Declaração de Nova Delhi acabam não só 

corroborando com o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), mas orienta 

(juntamente com a Declaração Mundial de Educação para Todos) todas as outras práticas 

político-legislativas seqüenciais a esse documento. Portanto, é depois do Plano Decenal que a 

Emenda Constitucional nº 14/96, que “modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição 

Federal, dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (p. 

198). Com essa Emenda Constitucional, as orientações legislativas quanto à educação sofrem 

mudanças substanciais em alguns aspectos, a saber: 1) recursos financeiros; 2) a não garantia 

pelo Estado quanto à obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Médio; e 3) as divisões de 

competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios quanto ao nível do ensino, e 

os destinos de recursos financeiros. 

Além dessas mudanças na Constituição Federal, durante o período estabelecido pelo 

Plano Decenal, também é instituída a Lei nº. Federal nº 9.394/96 (Nova Lei de Diretrizes e 

Bases). Essa chamada Nova Lei de Diretrizes e Bases substitui – como já foi dito – outra Lei 

Federal nº 5.692/71, que fixava “Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus”. Nesse 

sentido, pontuamos nesse trabalho, como uma das principais modificações na política 

nacional de educação a priorização do Estado brasileiro quanto ao Ensino Fundamental (por 

essa razão, os PCN estão direcionados ao Ensino Fundamental). Com essa postura, a política 

de educação do Brasil voltará sua atenção fortemente ao ensino básico, garantindo 

universalidade e gratuidade (por parte do Estado) apenas a esse nível de ensino. 

Outro importante ponto, e que interessa especialmente a esse trabalho, está 

relacionado à permanência do discurso da política educacional brasileira quanto aos 

currículos. Embora os documentos/leis tenham sido substituídos, e essa substituição tenha 

sido por um texto muito mais abrangente e complexo, existe a continuidade de uma linha 

argumentativa quanto à necessidade de um “núcleo” ou “base” (termos usados 

respectivamente na “antiga” e “nova” LDB), que sejam comuns aos currículos na educação 

básica. Inclusive, o volume introdutório dos PCN esclarece que a Nova LDB “consolida a 

organização curricular de modo a conferir uma maior flexibilidade no trato dos componentes 
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curriculares, reafirmando desse modo o princípio da base nacional comum (Parâmetros 

Curriculares Nacionais)” (p. 15). 

Outrossim, é importante considerar que a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

constitui-se não só como uma orientação fundamental para os PCN, mas como um 

significativo ponto de convergência de outras orientações na política nacional de educação do 

Estado brasileiro. Isso fica definido nessa Lei no seu Título IX, nas chamadas “Disposições 

Transitórias”, no seu art. 87, em que institui a Década da Educação, e no parágrafo 1º que 

determina que: 

A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao 

Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 

dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos (grifo nosso). (BRASIL, 1996, p. 29) 

Portanto, os PCN fazem parte de um conjunto argumentativo muito mais amplo e 

complexo no que tange ao discurso educacional no Brasil. Constituem-se como documentos 

orientadores de práticas educacionais pensadas a partir de outras orientações, oriundas de uma 

política nacional de educação construída por diversas práticas discursivas localizadas em 

vários outros artefatos documentais, das quais conseguimos contextualizarmos algumas. 

No entanto, os documentos orientadores de práticas no campo da educação, bem como 

os de enfrentamento à violência contra mulher, não dialogam diretamente. Não existe uma 

relação institucional imediata entre Lei Maria da Penha, Pacto Nacional e PCN. É como se o 

campo da educação e o enfrentamento à violência contra mulher fossem espaços distintos, 

existindo uma lacuna institucional significante. 

Contudo, é importante atentarmos para o fato de que os PCN foram construídos ainda 

no final da década de 1990, do século passado. Praticamente 10 anos separam os PCN e a Lei 

Maria da Penha, e nessa conjuntura poderíamos questionar: não seria significativo – e até 

necessário –, a partir desse novo contexto histórico em relação ao combate à violência contra 

mulher, rever e reformular os PCN, para contemplarem diretamente estratégias de combate à 

violência contra mulher? 

 

4.2  Da contextualização histórica dos documentos 

Essa parte da análise é, de fato, a possibilidade de potencializarmos as relações entre a 

Psicologia Social e a História. E um ponto importante para essa significativa iniciativa é o 
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reconhecimento do fator “tempo” para compreendermos nossas investigações. Segundo Peter 

Spink (2000), o tempo “oferece a possibilidade de reiniciar o diálogo com a História” (p. 

127). Nesse sentido, é importante considerarmos esses dois pontos como basilares nesse 

momento da análise (tempo e história), e trataremos essas duas concepções sobre a partir das 

compreensões de Mary Jane Spink e de Peter Spink, respectivamente. 

Mary Jane Spink (2004), em seu livro Linguagem e Produção de Sentido no 

Cotidiano, trabalha com a noção do que ela chama de Repertórios Lingüísticos a partir de 

uma matriz que engloba três tempos: “o Tempo Longo, o Tempo Vivido e o Tempo Curto” 

(p. 39).  Ela explica que essa proposta 

(...) torna a pesquisa com prática discursiva mais complexa por ser ela, 

concomitantemente, uma microanálise (o Tempo Curto da interação), uma pesquisa 

das estruturas sociais geradoras de habitus (o Tempo Vivido) e uma exploração da 

história das idéias (o Tempo Longo). (p. 40) 

Essa noção de tempo evocada por Peter Spink (2000) quando fala sobre os 

documentos de domínio público como artefatos em tempo – fazendo parte do cotidiano das 

pessoas – serve para entender a importância do estudo da temporalidade nas pesquisas com 

documentos de domínio público, ao mesmo tempo aproxima estudos da Psicologia Social e os 

estudos da História. Essa noção de tempo rejeita a idéia simples de tempo, no sentido de que 

avança à medida que ele “passa”, concebendo-o como localizado nesses diferentes momentos 

(SPINK, 2004), sendo a simples seqüência de eventos irrelevantes. Portanto, essas idas e 

vindas temporais serão o foco desse momento da análise a partir de agora. 

 

4.2.1 Lei Maria da Penha 

A Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – não obstante seu decreto e sua sanção 

terem acontecido no ano de 2006 do século XXI, é o produto de uma construção coletiva 

demandada pela ação de diversas pessoas (sobretudo mulheres), além de instituições por meio 

de anos e décadas, quiçá séculos.  Embora estejamos fazendo um recorte (por ser próprio da 

contextualização desta Lei), a partir da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), adotada em 18 de dezembro de 1979, a Lei Maria 

da Penha pode ser vista como produto de décadas de lutas pelos direitos das mulheres no 

Brasil. 
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É interessante perceber como essa convenção é importante para a criação da Lei Maria 

da Penha, sobretudo quando observamos as idas e vindas no processo histórico desta Lei em 

que a CEDAW é um documento central, entendendo que essas idas e vindas que fazem parte 

dos próprios movimentos históricos do Brasil, na sua construção democrática, têm a 

contribuição direta dos próprios movimentos sociais. Assim sendo, nesse momento da análise 

da Lei Maria da Penha é razoável fazermos uma relação histórica entre o advento da CEDAW 

e os momentos vividos no Brasil quando essa convenção foi adotada pela ONU, no fim dos 

anos 1970. 

Durante os anos 1970 e até o início dos anos 1980 o Brasil vivia sob o Regime Militar. 

Desde o dia 31 de Março de 1964 as Forças Armadas do país haviam tomado o Estado 

brasileiro por assalto, e os processos governamentais democráticos foram estancados a partir 

de diversas medidas dos primeiros governos dos militares. Procedimentos que tiveram seu 

ápice ditatorial durante o período chamado de “Anos de Chumbo”, que tem início a partir do 

Ato Institucional 05 (AI – 5), em 13 de dezembro de 1968, e vai até março de 1974. Um 

período marcado pela repressão e pela censura, onde ocorreram as mais variadas e intensas 

formas de violações de direitos fundamentais de pessoas humanas. 

Contudo, esse período também foi marcado pela forte atuação dos movimentos sociais 

no Brasil, dentre eles o movimento feminista, que a partir de meados dos anos 1970 começa a 

conseguir mais espaço nas lutas que objetivavam a redemocratização do país. O 

enfraquecimento dos governos militares frente à população brasileira, além do próprio 

fortalecimento dos movimentos sociais organizados pela sociedade civil, impulsiona algumas 

mudanças no próprio regime limitar. E é justamente no fim dos anos 1970 que também surge 

a CEDAW, que é assinada/ratificada pelo Brasil em 31 de março de 1983 (dois anos e três 

meses depois de sua publicação pela ONU), sendo promulgada pelo Congresso Nacional em 

14 de novembro do mesmo ano e decretada pelo último governo militar, em 20 de março de 

1984 (com ressalva). 

Esse decreto de 1984 só foi revogado depois de mais de 18 anos, quando o texto 

integral da CEDAW foi aprovado pelo Congresso Nacional através de promulgação em 6 de 

junho de 2002, sendo decretado pela Presidência da República em 13 de setembro de 2002. 

Isso aconteceu depois que o Estado brasileiro, em 04 de abril de 2001, foi responsabilizado 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), por violação dos direitos fundamentais de pessoa humana da Sr. Maria da Penha Maia 



99 

 

Fernandes. Tendo por base dessa responsabilização a violação da Convenção para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção do Pará), que foi assinada pelo 

Brasil em 9 de junho de 1994, aprovado seu texto integral pelo Congresso Nacional em 31 de 

agosto de 1995 e decretada pelo Presidente da República em 1º de agosto de 1996. 

O Relatório, que responsabilizou o Brasil por violação contra os direitos humanos nos 

seus encaminhamentos, orienta o Estado brasileiro fazer mudanças para coibir e erradicar a 

violência contra as mulheres no Brasil, sobretudo a partir de medidas legislativas, seguida de 

diversas políticas públicas nesse sentido. Foi nesse contexto que o decreto de 1984 foi 

revogado – pois tinha ressalvas quanto ao texto integral da CEDAW (pelo contexto ainda 

ditatorial do Estado) – passando a ser reconhecia o texto integral desse documento só no 

quinto governo posterior ao regime militar. Essa mudança de postura do Estado brasileiro foi 

fundamental para outras mudanças importantes quanto ao reconhecimento dos direitos das 

mulheres no Brasil, bem como a visibilidade da violência contra elas, construindo ainda mais 

a necessidade de haver medidas mais contundentes para coibir e erradicar esse tipo de 

violência. 

Com isso foi criada em 8 de maio de 2002, através da Medida Provisória nº 37, no art. 

2º. “o cargo de Natureza Especial de Secretaria de Estados dos Direitos da Mulher”, que em 

21 de março de 2003 foi transformada em “Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres”, 

através de do Decreto nº 4.625/03, já no governo sucessor. Essa Secretaria Especial tornou-se 

fundamental para viabilizar políticas públicas que viessem, inclusive, viabilizar mudanças 

legislativas que culminaram na Lei Maria da Penha. Uma das importantes atividades nesse 

sentido, ainda durante o período em que vigorava a Secretaria de Estado, foi a elaboração em 

junho de 2002 do Relatório Nacional Brasileiro, relativos aos anos que vão de 1985 ao ano de 

2001, considerando o art. 18 da CEDAW. Relatório esse enviado para o Comitê para a 

Eliminação de Discriminação contra a Mulher, ligada a Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

Como resposta a esse documento brasileiro, o Comitê supracitado, além de reconhecer 

o empenho do Brasil, no sentido de estar preocupado com a problemática da violência contra 

a mulher, elabora outro documento. Trata-se de um Relatório publicado em 18 de julho de 

2003, o qual orienta o Brasil – mais especificamente no ponto 38 (um dos pontos destinados 

aos encaminhamentos) –, a adotar “sem demora legislação sobre violência doméstica e tome 

medidas práticas para seguir e monitorar a aplicação desta lei e avaliar sua efetividade”. 
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Trata-se de uma recomendação que mais se caracteriza como sendo uma solicitação urgente, 

vinda de um órgão internacional, para a criação de uma lei integral e específica para dar conta 

das questões que envolvem a violência contra a mulher no Brasil. 

Assim, pouco mais de um ano, e com base nas orientações do Comitê para a 

Eliminação de Discriminação contra a Mulher – em especial a que encoraja o Brasil a criação 

de uma legislação capaz de coibir e erradicar a violência contra a mulher no país – é lançado 

um documento em dezembro de 2004 durante a I Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres. Trata-se do I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, onde consta como 

sendo uma das suas prioridades “revisar e implementar a legislação nacional e garantir a 

aplicação dos tratados internacionais ratificados visando o aperfeiçoamento dos mecanismos 

de enfrentamento à violência contra as mulheres” (p. 79). Essa prioridade prevista neste 

documento estabelece um prazo de até o ano de 2007 para ser aprovado um Projeto de Lei 

encaminhado pelo poder executivo. 

De fato, de acordo com este encaminhamento previsto tanto no Relatório do Comitê da 

Organização das Nações Unidas para a Eliminação de Discriminação contra a Mulher quanto 

do I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, é elaborado um Projeto de Lei (PL) pelo Poder Executivo do Governo Federal, e 

encaminhado no mesmo ano ao Congresso Nacional no dia 25 de novembro, protocolado sob 

o nº 4.559/2004. Esse PL é levado ao Plenário da Câmara dos Deputados em 3 de dezembro 

do mesmo ano, e no dia 13 de do mesmo mês a Mesa Diretora dos Deputados, através das 

Comissões de Seguridade Social e Família (CSSF), Finanças e Tributação (CFT), 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), para ser analisado. 

Nas Comissões, todos os relatórios referentes ao PL 4.559/2004 são aprovados, sendo 

o relatório da Comissão de Seguridade Social e Família aprovado no dia 24 de agosto de 

2005; o relatório da Comissão de Finança e Tributação aprovado no dia 23 de novembro do 

mesmo ano e o relatório da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovado no 

dia 13 de dezembro, também do mesmo ano. Depois da aprovação dos relatórios das 

comissões, foram feitos nos dias 27 de dezembro de 2005, no dia 10 de janeiro de 2006 e no 

dia 16 de janeiro do mesmo ano, os encaminhamentos devidos pela Coordenação de 

Comissões Permanente (CCP), sendo encaminhado o texto final para discussão em turno 

único em Plenário no dia 7 de março de 2006. 
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    O PL nº 4.559/2004 esteve em pauta de discussão nos dias 7, 8, 9, 14, 15, 16 e 21 de 

março de 2006, mas não conseguiu ser discutido mediante outras prioridades do Congresso 

Nacional, a saber: discussão sobre a Medida Provisória nº 276/06 (que previa um crédito de 

R$ 350.000.000,00 para obras emergenciais nas rodovias federais), nos dias 7 e 9 de março; 

encerramento das sessões por esgotamento no horário de funcionamento das atividades da 

Câmara Federal, nos dias 8, 14, 15, 21 de março; e um acordo feito por líderes dos partidos, 

no dia 16 de março. No entanto, no dia 22 daquele mesmo mês, em Sessão Extraordinária, às 

9h, o PL entra em discussão. 

Após discussão e apresentação dos relatórios das comissões, o PL foi aprovado em 

Redação Final, designando o envio do mesmo ao Senado Federal, sob numeração 4.559-c/04 

(devido às alterações do projeto inicial), registrado na página 14.350 – Coluna 02 – no Diário 

da Câmara dos Deputados – DCD, no dia 23 de março de 2006. Sendo no dia 30 de março, 

através do Of. OS/GSE 210/06 passado em Remessa ao Senado Federal, que por sua vez 

acusa recebimento no dia 31 do mesmo mês, como Projeto de Lei da Câmara nº 37/06. Foi 

encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal no dia 03 de 

abril, sendo discutido e aprovado o relatório final no dia 24 de maio, o qual foi encaminhado a 

Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal. 

Sem nenhuma emenda à matéria, o PLC foi encaminhado à Ordem do Dia para 

discussão em turno único no dia 12 de julho, o qual foi aprovado e deliberando o 

encaminhamento à sanção pelo Presidente da República. O Senado Federal (2006) encaminha 

no dia 19 de julho os Ofícios SF nº1351 de 18/07/06 à Ministra da Casa Civil para 

encaminhamento da Mensagem SF nº 185/06, ao Presidente da República, “submetendo à 

sanção presidencial autógrafos do projeto (fls.)”, bem como o SF nº 1352 de 18/07/06 ao 

Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados comunicando sobre a “aprovação, em revisão, 

do presente projeto e seu encaminhamento à sanção presidencial (fls.)”. Sanção essa ocorrida 

no dia 07 de agosto de 2006, tendo sida transformada na Lei Ordinária nº 11.340/2006, 

publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de agosto de 2006, na pág. 01, Col. 01. 

 

4.2.2 Pacto Nacional Pelo Enfrentamento à Violência Contra Mulher 

Partiremos do dia 17 de agosto de 2007, data que marca o lançamento do Pacto 

Nacional de Políticas para as Mulheres. No entanto, vamos perceber que esse momento 
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histórico está atravessado por vários outros momentos que, não só nos remete a 

acontecimentos passados – como os documentos que contextualizaram esse Pacto Nacional – 

mas outros documentos que surgirão a partir dele. Porém, vamos focar mais nos períodos 

onde estão localizados os documentos co-participantes diretamente do Pacto Nacional, a 

saber: as pesquisas da Fundação Perseu Abramo e IBOPE, a Constituição Federal de 1988, a 

Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha e o I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

O documento do Pacto Nacional traz uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu 

Abramo no ano de 2001, referente às Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado. 

Essa pesquisa acontece um ano antes das eleições para a Presidência da República, em que era 

candidato o atual Presidente, eleito pelo Partido dos Trabalhadores – mesmo partido que 

instituiu a Fundação Perseu Abramo, no ano de 1996. Outrossim, 2001 é o ano em que o 

Brasil é responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da 

Organização das Nações Unidas (OEA), pela violação dos direitos fundamentais de pessoa 

humana da Sra. Maria da Penha Fernandes. A pesquisa data sua realização entre os dias 06 e 

11 de outubro, seis meses depois da publicação do Relatório nº 54/01 (Caso 12.051) – Maria 

da Penha Fernandes (Brasil). 

É, portanto, um período onde o Estado brasileiro começa a implementar mudanças 

legislativas, a partir das recomendações oriundas do Relatório nº 54/01, o qual evoca a 

Convenção do Pará (assinada pelo Brasil em 09 de julho de 1994). Essa responsabilização 

brasileira frente a um órgão internacional fez com que o país começasse a desenvolver, 

conseqüentemente, atividades governamentais nos três poderes da República (Executivo, 

Legislativo, e Judiciário), tendo como um dos maiores exemplos disso a revogação do 

Decreto nº 89.460/84, que reconhecia – com ressalvas – a Resolução nº 34/180 da 

Organização das Nações Unidas e que legitimava a Convenção para a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher. 

No entanto, trata-se de uma pesquisa de cunho não-governamental – por não ter sido 

solicitada, nem desenvolvida por nenhum governo – assim como foi a pesquisa encomendada 

pelo Instituto Patrícia Galvão, junto ao IBOPE, em maio de 2006. Isso significa dizer que 

existe um intervalo de quase cinco anos entre as pesquisas que se encontram num documento 

elaborado em 2007 – o Pacto. No entanto, as duas pesquisam apontam no Pacto, a partir das 

informações, que firmam a existência de violência contra mulher, não obstante a distância 



103 

 

temporal delas, pois fazem parte do mesmo contexto histórico, relacionado a políticas para as 

mulheres, desenvolvidas pelo Governo Federal. 

Maio de 2006 antecede em três meses a aprovação no Congresso Nacional do Projeto 

de Lei nº 4.559/2004, o qual é aprovado, seguindo para o Senado Federal, onde é decretada 

Lei sob o número 11.340/2006, sancionado pelo Presidente da República em 07 de agosto do 

mesmo ano – que também é um documento fundamental para o Pacto Nacional. A pesquisa 

do IBOPE acontece justamente enquanto as discussões sobre a Lei Maria da Penha estavam 

acontecendo na Câmara dos Deputados, e posteriormente no Senado Federal, fomentando 

discussões nos mais variados espaços da sociedade. Naquele momento, também, estavam 

acontecendo, em todo país, os Fóruns de Mulheres, e no Estado de Pernambuco foi realizada 

(em março) uma vigília pelo fim da violência contra as Mulheres, denunciando a violência e 

os homicídios de mulheres, além de pedir a aprovação do PL nº 4.559/2004. 

O Pacto Nacional, para legitimar suas intenções, além de considerar as informações 

dessas duas pesquisas, também lança mão de duas importantes legislações, como já dissemos 

anteriormente: a Lei Maria da Penha e o art. 226, § 8º da Constituição Federal, para 

corroborar o lugar do Estado como promotor de políticas públicas para coibir a violência 

contra mulher. Esses documentos também estão colocados em tempos diferentes, tendo uma 

distância de quase vinte anos entre eles. A Constituição Federal é um documento que data de 

05 de outubro de 1988. O Brasil construía um instituto constitucional que teve como objetivo 

redemocratizar um país procedente de um golpe orquestrado e executado pelas forças 

armadas. 

Dificilmente poderíamos falar sobre a Constituição de 1988 sem que nos 

reportássemos aos 20 anos que marcaram profundamente a história do país, com muita 

violência e tirania, sendo necessária a reconstrução política do Brasil. Durante os anos de 

1984 e 1988 – portanto quatro anos – o Brasil construiu a chamada Constituição Cidadã, por 

documento que buscou resgatar a cidadania do povo brasileiro roubada pelos militares. 

Todavia, entre os anos de outubro de 1988 e agosto de 2006 existe um longo caminho que foi 

percorrido pelo povo brasileiro, sobretudo as mulheres, para que a Lei Maria da Penha viesse 

a ser sancionada, como um instrumento regulador que tivesse por objetivo garantir direitos 

fundamentais às mulheres. Foi como se as mulheres tivessem que percorrer mais quase 20 

anos para garantirem sua cidadania. 
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A Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – torna-se uma realidade na legislação 

brasileira há quase exatos um ano anterior ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra Mulher. O Pacto Nacional, que traz a necessidade de se fazer cumprir uma conquista 

das mulheres brasileiras, admite que, estabelecer essa lei, mesmo um ano depois, ainda é uma 

luta que deve ser garantida através de outros instrumentos governamentais e gera a partir dele, 

do mesmo ano, outro documento histórico que marca um balanço feito pela Secretaria 

Especial de Polícias para as Mulheres, para os anos de 2006 e 2007 (BRASIL, 2007). Nesse 

documento o Pacto Nacional já é trazido como uma perspectiva de futuro, demarcando 

desafios até o ano de 2011. 

Portanto, é importante considerar que a intensificação das atividades governamentais 

no tocante a violência contra mulher, embora tenha sido alavancada com mais força a partir 

do ano de 2003 – quando na criação da Secretaria Especial de Políticas paras as Mulheres – as 

políticas de enfrentamento só começam a surtir maiores efeitos a partir da Lei Maria da 

Penha. Assim, como um dos trechos finais do Pacto Nacional traz, em um ano de atuação da 

Lei Maria da Penha, muito mais do que os números são vitoriosos, mas as ações – as práticas 

– tomadas pelas pessoas podem ser consideradas grandes avanços nesse curto intervalo de 

tempo. 

Podemos perceber, assim, a existência da relatividade do tempo frente às ações 

humanas, pois, enquanto da Constituição Federal à Lei Maria da Penha, as mulheres 

brasileiras levaram quase 20 anos para terem significativos resultados na luta pelos seus 

direitos, em um ano – a partir da Lei Maria da Penha – o Pacto Nacional demonstrou um 

avanço proporcionalmente absurdo. É o que mostra o Balanço 2006 – 2007 do Enfrentamento 

a Violência contra Mulher, que apresenta a ampla mobilização da sociedade no combate à 

violência contra mulher. Além disso, o balanço feito entre esses dois anos mostra que cresceu 

o número de serviço da Rede de Atendimento, que as delegacias mudaram procedimentos a 

partir da força da lei, que os Juizados e Varas instauraram processos e aprovaram medidas 

preventivas, e que as mulheres buscaram se informar sobre a lei. 

Porém, todos esses momentos que marcam a história desses documentos estão 

intimamente ligados. O que nos faz perceber o vai-e-vem das datas, e dos momentos 

históricos, entendendo que uma prática está ligada a outra pré-existente, e que também se 

ligará a outras que virão. Nesse sentido, o Pacto Nacional volta-se para o I Plano Nacional de 

Política para as Mulheres, que data de dezembro de 2004 e que é o primeiro plano de governo 
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destinado às mulheres brasileiras. Sem dúvida esse ano é importante para as lutas pelos 

direitos das mulheres, uma vez que nele foi instalado um Grupo Interministerial – através do 

Decreto 5.030, de 31 de março – “com a finalidade de elaborar proposta de medidas para 

coibir a violência contra mulher” (BRASIL, 2004). 

Esse ano também foi significativo por acontecer a I Conferência Nacional de Políticas 

para as Mulheres, na qual as mulheres reafirmaram a necessidade de uma lei integral para a 

prevenção e combate a violência contra a mulher e foi através desses movimentos, fóruns 

estaduais, conferência nacional e demais ações promovidas pela sociedade brasileira – 

sobretudo as mulheres – que o ano de 2004 pode ser considerado um momento muito 

importante na luta das mulheres por reconhecimento enquanto pessoas de direitos. Foi 

também nesse ano, mais especificamente no Dia Internacional pelo Fim da Violência contra 

as Mulheres, que o Poder Executivo da República encaminhou o PL Nº 4.559/2004, o qual foi 

aprovado e decretado Lei Maria da Penha. 

 

4.2.3 Parâmetros Curriculares Nacionais 

Analisar historicamente os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) neste trabalho de 

pesquisa realizado em 2009 – doze anos depois de sua publicação – dá-nos possibilidade, 

inclusive, de pensarmos seus possíveis efeitos (e o vamos fazer no ponto 5.4.3). No entanto, 

para fins procedimentais de análise, faremos um recorte histórico na contextualização desse 

documento entre os anos de 1971 e 1997, usando como referenciais dois momentos históricos 

importantes – de acordo com os documentos que o contextualizam – a saber: o momento em 

que foi decretada e sancionada a Lei nº. 5.692, no ano de 1971, e a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, no ano de 1997. 

Este período de 26 (vinte e seis) anos, marcados por tensões significativas no campo 

educacional brasileiro, trata-se de um momento de transições de regimes governamentais 

importantes para a história do país. Um espaço de tempo que envolve momentos de crises não 

só nacionais, mas também internacionais, em diversos campos políticos, sociais e 

econômicos, assim como do campo educacional. O que corresponde a um percurso histórico 

brasileiro que também ajuda a entender como foram construídos os PCN, pois é possível 

encontrar neles (um documento do período democrático) inscrições muito semelhantes às do 

regime militar. Além disso, essa contextualização auxilia na compreensão das implicações 
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históricas, a partir das tensões nos diversos discursos que fazem parte das argumentações 

educacionais, as quais são postas como orientações curriculares. 

Assim sendo, os PCN são documentos criados no ano de 1997 – doze anos depois do 

fim da Ditadura Militar – e compõe uma série de outros itens que governam a educação no 

país. Corresponde principalmente a demandas que têm origem na Lei Federal nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, denominada Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa Lei 

redefine os regimentos educacionais brasileiros, no sentido de ajustar o discurso da política 

nacional de educação a qual, desde a Conferência Mundial de Educação para Todos – 

realizada na cidade de Jomtien, no ano de 1990 que evidenciava o reconhecimento do próprio 

Estado brasileiro da impossibilidade de responder à demanda educacional. Além disso, 

produziu um documento chamado Declaração Mundial de Educação para Todos. 

Esse documento/discurso foi usado como orientação para se pensar a nova política de 

educação brasileira, durante três anos, que segundo o Ministério da Educação (1994), baseada 

num amplo debate em território nacional, produziu o Plano Decenal de Educação para 

Todos, no ano de 1993. Esse documento foi apresentado durante a “Conferência de Cúpula de 

Nova Delhi”, na Índia, ocorrido entre os dias 13 e 16 de dezembro de 1993, onde reuniu os 

nove países em desenvolvimento mais populosos do mundo (Brasil, China, México, Índia, 

Paquistão, Bangladesh, Egito, Nigéria e Indonésia). Um evento realizado para dar 

continuidade às discussões sobre a educação para todos, iniciada em Jomtien, durante a 

“Conferência Mundial de Educação para Todos”. 

Isso significa dizer que as discussões sobre educação nesse período entre os anos de 

1990 e 1993 não estavam restritas a esfera nacional, mas uma preocupação internacional 

fomentada por organismos internacionais, inclusive o próprio Banco Mundial – como vamos 

explorar mais adiante. Nesse sentido, as discussões ocorridas durante a “Conferência de Nova 

Delhi” produziram outro documento chamado “Declaração de Nova Delhi”, o qual, além de 

admitir as falhas da política nacional de educação dos países participantes, também 

estabeleceu orientações, no sentido de efetivarem educação básica a todos. Mas, antes mesmo 

da elaboração dessa declaração (embora ela tenha sua força na política educacional do Brasil 

hora avente), o Brasil já tinha elaborado o Plano Decenal de Educação para Todos. 

Conseqüentemente, as discussões nacionais e internacionais, ocorridas entre o período 

de 1990 e 1993, foram o suficiente para orientar mudanças significativas na política 

educacional brasileira. Dessa forma, além de produzir e apresentar como proposta 
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governamental de educação o “Plano Decenal de Educação para Todos”, o Estado brasileiro, 

seis anos depois da “Declaração Mundial de Educação para Todos” e três anos depois da 

“Declaração de Nova Delhi”, produziu uma mudança na Constituição Federal de 1988. Trata-

se da Emenda Constitucional nº. 14, de 12 de setembro de 1996, documento que, 

definitivamente, marca a não universalidade e não gratuidade do ensino médio, priorizando 

apenas o ensino fundamental. 

Trata-se de um documento que, no seu discurso, diz da preocupação do Estado com 

relação à formação de base da sua população. A Emenda Constitucional nº. 14/96 altera um 

discurso Constitucional sobre educação no país, especialmente ao que versa sobre recursos 

financeiros, obrigatoriedade do ensino fundamental, e competência da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, no tocante à distribuição de responsabilidades dos níveis de 

ensino, e dos destinos dos recursos financeiros. Essa Emenda Constitucional altera os arts. 34, 

208, 211 e 212 da Constituição Federal, e dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Entretanto, é importante que consideremos a construção e o 

significado histórico da Constituição Federal de 1988. 

Quase uma década antes da Emenda Constitucional nº 14/96, a Constituição Federal 

de 1988 – chamada de Constituição Cidadã – simbolizou a conquista de um povo que lutou 

pelo fim de um Regime que cerceava vários direitos humanos e submetia civis a uma vida 

policiada por autoridades do aparato Estatal. Ao reservar os arts. 205 ao 214, no Título 

direcionado à “Ordem Social”, a Constituição Cidadã traz “A” educação como “direito de 

todos e dever do Estado e da família” (p. 121). No entanto, esse dever do Estado em princípio 

só estava relacionado aos ensinos fundamental e médio, e depois da Emenda Constitucional 

nº. 14/96 restringiu-se ao ensino fundamental. O que significa constatar que, de certa forma, o 

Estado se responsabilizaria menos no tocante a Educação – sobretudo aos investimentos (visto 

que o ensino médio é um investimento a mais). 

É relevante lembrarmos que a década de 1990 foi marcada por grande intervenção do 

Banco Mundial na economia do Brasil, e não era muito difícil aparecer nos veículos de 

comunicação às notícias a respeito das intervenções feitas pelo Banco Mundial quanto à 

administração dos gastos do Estado. E, tanto o Banco Mundial quanto a ONU, através do 

UNICEF, da UNESCO e do PNUD, promoviam as Conferências Mundiais sobre Educação 

para Todos, tanto em Jomtien quanto em Delhi. É nessa década, também, que o Estado 

brasileiro (através do governo de Fernando Henrique Cardoso) iniciava um movimento de 
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privatização de algumas empresas nacionais, incluindo a possibilidade de privatizações de 

instituições educacionais – como no caso das Universidades Públicas. 

Assim, as sucessivas mudanças na política educacional do Brasil não conseguiam 

“avançar”, tendo como base uma legislação que vigorava desde o dia 11 de agosto de 1971, 

pela Lei Federal nº 5.692. Essa Lei Federal foi responsável pelo governo da educação no país 

durante mais da metade do Regime Militar e também orientou os primeiros 12 anos do 

retorno governamental dos civis. Tal legislação, que geriu a educação por mais de duas 

décadas e meia, só foi substituída pela chamada Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

principalmente, através de tensões em princípio, internacionais – geradas durante a 

Conferência como no caso da “Declaração de Delhi” – e posteriormente pelas crises nacionais 

de educação. 

Essas crises foram próprias de um momento histórico nacional, em que as forças dos 

diversos discursos na arena política se posicionavam para garantir a formulação de um 

modelo governamental capaz de garantir interesse nesse novo momento histórico do Brasil. O 

que, no caso da educação, sob o argumento de “resgatá-la”, a política nacional dos governos 

brasileiros (sobretudo a partir do início da década de 1990), fundamentou bases suficientes 

para o decreto da chamada “Nova Lei de Diretrizes e Bases”. Uma Lei mais complexa e 

controladora do que a anterior a ela, que passou a gerir as políticas de educação no Brasil, 

focando sua atenção ao controle do ensino fundamental, focando a manutenção de um núcleo 

ou base comum na educação da população. Isso foi o suficiente para a elaboração dos PCN. 

  

4.3  “Vozes”, “atores” e “lugares” nos Documentos 

Nesse terceiro momento da análise buscaremos compreender, nos documentos, como 

as vozes, os atores e atrizes e os lugares fazem parte da construção dos documentos. Para isso, 

estamos usando o entendimento de Spink e Medrado (2000), no tocante ao conceito de 

práticas discursivas, entendidos a partir de diferentes vozes neles contidos, além de vários 

atores e atrizes, localizados em diversificados espaços. Nesse sentido, a autora e o autor, 

baseados em Bakhtin, entendem vozes como orientadores de enunciados que, por sua vez, são 

oriundos de interlocutores (atores e atrizes) inseridos numa relação dialógica. 

E nessa interanimação dialógica, entre vozes e interlocutores, os posicionamentos 

(lugares) também fazem parte desse contexto argumentativo que orientam as práticas 
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discursivas, no momento em que somos orientados a partir de quem nós somos/estamos. 

Assim, o lugar que ocupamos, quando produzimos discursos, também faz parte da 

argumentação que está sendo produzida. Por isso, esses direcionamentos analíticos são 

importantes para compreendermos como esses documentos foram construídos, inclusive como 

eles também produzem outros discursos para além “deles mesmos”. 

 

4.3.1 Lei Maria da Penha 

A origem da Lei Maria da Penha está localizada a partir de diversos lugares, onde as 

diferentes vozes, de variados atores, construíram – e ainda constroem – uma malha discursiva 

que tem neste instituto o ponto central.  Os lugares de onde partiram o produto dessa lei são 

de instituições/organizações nacionais e internacionais, bem como governamentais e não-

governamentais. Na esfera internacional os lugares de onde partiram essa lei foram da 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Assembléia Geral da ONU, Comissão para 

Eliminação da Discriminação contra Mulher (CEDAW), Organização dos Estados 

Americanos (OEA), Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH/OEA). 

Na esfera nacional, a partir das instituições governamentais, a Lei nº 11.340/2006 

percorreu a Presidência da República (Brasil) – através de quatro Presidentes, o Ministério 

das Relações Exteriores (Brasil) – através de um Ministro e um embaixador, a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM/Brasil) – através de sua Ministra; o Senado Federal (Brasil) 

– através de quatro Presidentes, de alguns Senadores/as em Plenário, e da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) no PLC nº 37/2006 –; e o Congresso Nacional (Brasil) – através 

de seis Presidentes, de três Deputados/as em Plenário, da Comissão de Constituição e Justiça 

e Cidadania (CCJC), da Comissão de Finanças e Tributação (CFT), da Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSF), da Comissão de Direitos Humanos e Minoria (CDHM), 

todas relacionadas ao PL 4.559/2004. 

Além dessas instituições, outras de caráter não-governamental estiveram ligadas 

diretamente com todo esse processo, a saber: o Consórcio de Entidades Feministas (que teve 

como atores o Centro Feminista de Estudos e Assessoria/CFEMEA; Cooperação em 

Advocacy/ADVOCACY; Ação em Gênero Cidadania e Desenvolvimento/AGENDE; 

Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação/CEPIA; Assessoria Jurídica e Estudos de 

Gênero/THEMIS), o Centro para a Justiça e Direito Internacional/CEJIL – Brasil, e da 
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sociedade civil se destaca a Sra. Maria da Penha Maia Fernandes. Assim, como Maria da 

Penha (atriz da sociedade civil) e cada uma dessas entidades/atrizes do Consórcio de 

Entidades Feministas, existem – em cada um dos lugares acima citados – atores/atrizes 

importantes a serem considerados, bem como suas vozes, em forma de documentos. 

Assim sendo, o Secretário Geral da ONU na CEDAW em 1979 era o diplomata 

austríaco Kurt Waldheim, responsável pela Resolução nº 34/180, quando na ocasião era o 

Presidente da Assembléia Geral da ONU o diplomata da Tanzânia Salim Ahmed Salim. A 

resolução de Waldheim que adotava a CEDAW foi acatada com ressalvas pelo então 

Presidente do Brasil João Batista de Oliveira Figueiredo pelo Decreto nº 89.460/84. Na 

ocasião foi primeiro aprovado (com ressalvas – como orientado pelo governo militar) o texto 

da Convenção, pelo Projeto de Decreto Legislativo nº 141/82 quando respondia pela Câmara 

dos Deputados o Sr. Flávio Marcílio (ARENA/CE) e, posteriormente, aprovado no Senado 

Federal através do Decreto Legislativo nº 93/83, quando respondia pela instituição o Sr. 

Moacyr Dalla (PDS/ES). 

Por mais tímida e reacionária forma que tenha sido recebida a CEDAW, pelo então 

governo militar (sobretudo pelo seu caráter cerceador), ratificar um instrumento internacional 

como esse, aliado ao fortalecimento do movimento feminista do Brasil, fez com o que os 

governos pós-ditadura olhassem para a questão da mulher no país de forma diferenciada. Por 

isso, outros momentos importantes aconteceram, quando em 1994 aconteceu Vigésimo Quarto 

Período Ordinário de Sessões da Organização dos Estados Americanos (OEA), em Belém do 

Pará (Brasil), onde o país estava representado pelo Ministro das Relações Exteriores, o Sr. 

Celso Luís Nunes Amorim. Nessa Sessão ocorreu a Convenção para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, convenção essa assinada ratificada pelo Brasil. 

O texto da Convenção do Pará foi aprovado pelo Congresso Nacional através de 

Decreto Legislativo nº 107/95, quando eram Presidentes da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federa, respectivamente, os Srs. Luís Eduardo de Magalhães (PFL/BA) e José Sarney 

(PMDB/AP). A conseqüência desse Decreto Legislativo foi a ação do então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso o Decreto nº 1.973/96. No entanto, o Estado brasileiro 

ainda continuava a desconsiderar determinadas garantias de direitos das mulheres. Foi então a 

Sra. Maria da Penha Maia Fernandes que moveu uma ação contra o Estado brasileiro com a 

ajuda do Centro para a Justiça e Direito Internacional/CEJIL – Brasil (uma Organização Não-

Governamental), e é acatada pelo Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos 
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Direitos Humanos das Mulheres/CLADEM (Seção Nacional), chegando à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos/CIDH da OEA como o Caso 12.051. 

Mediante a ação/voz direcionada CIDH da OEA através de uma cidadã brasileira, de 

uma ONG e de um Comitê Internacional, o Estado brasileiro foi responsabilizado pela CIDH 

através do Relatório nº 54/01, que também orientou ao Brasil tomar medidas urgentes para 

adotar mecanismos (inclusive legislativo) para coibir e erradicar a violência contra mulher no 

país. Foi a partir desse documento/ação que o então Presidente Fernando Henrique Cardoso 

revogou a fala/ação/decreto do presidente ditador João Batista Figueiredo, acatando 

integralmente o texto da CEDAW através do Decreto nº 4.377/02, tendo sido aprovado o 

texto integral pelo Congresso Nacional através de Decreto Legislativo nº 107/02, quando 

eram Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federa, respectivamente, os Srs. 

Efraim de Araújo Moraes (PFL/PB) e Ramez Tebet (PMDB/MS). 

A partir dessa postura, os movimentos em função de produzir um documento/lei que 

viesse a atender àquilo que estava sendo solicitado, não só por organismos internacionais, 

mas, sobretudo pelos movimentos sociais que viabilizavam todo esse processo, começaram a 

se intensificar. Foi então que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, através da Medida 

Provisória MPV nº 37/02, criou a Secretaria de Estado dos Direitos das Mulheres (vinculada 

ao Ministério da Justiça). Essa MPV foi revogada pelo atual Presidente da República (no 

início do seu primeiro mandato), através do Decreto nº 4.625/03, que cria a Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres/SPM (vinculada diretamente à Presidência da 

República, com status de Ministério), onde quem assume é a Sra. Nilcéia Freire. 

Esse novo espaço torna-se fundamental para alavancar novos movimentos – sobretudo 

institucionais – que viabilizem potencializar as medidas de enfrentamento a violência contra a 

mulher no país. E três pontos são importantes a serem considerados a partir desse lugar, e da 

ação da ministra, a saber: o Relatório Nacional Brasileiro – Relativo aos anos de 1985, 1989, 

1993, 1997 e 2001(nos termos do artigo 18 da CEDAW), o I Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres/PNPM e o Projeto de Lei PL nº 4.559/2004, que teve por base uma minuta 

produzida pelo Consórcio de Entidades Feministas (composta pelo CFEMEA, ADVOCACY, 

AGENDE, CEPIA e THEMIS). Entidades que também desenvolveram, a partir do Decreto nº 

5.030/04, estudos base para “elaborar proposta de medida legislativa e outros instrumentos 

para coibir a violência doméstica contra a mulher” (p. 01). 
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Prevendo o I PNPM a aprovação de uma lei para viabilizar maior eficácia ao 

enfrentamento a violência contra a mulher, a SPM encaminha à Câmara dos Deputados o PL 

nº 4.559/2004 quando o Presidente da Casa era o Sr. João Paulo Cunha (PT/SP). Para esse PL 

foram designadas quatro comissões, a saber: CCJC, CFT, CSSF e CDHM, representadas 

respectivamente pelas suas relatoras as Sras. Deputadas Iriny Lopes (PT/ES), Yeda Crusius 

(PSDB/RS), Jandira Feghali (PCdoB/RJ) e Maria do Rosário (PT/RS). Tendo a intervenção 

em Plenário da Sra. Dep. Laura Caneiro (PFL/RJ), através da EMP 1/2006, e dos Srs. Dep. 

Fernando Coruja (PPS/SC) – através da EMP 2 e 3 –, e Renildo Calheiros (PCdoB/PE) pelo 

REQ 3291/2005. O PL nº 4.559/2004 foi aprovado quando foi Presidente da Casa o Sr. Dep. 

Aldo Rabelo (PCdoB/SP) e encaminhado ao Senado Federal. 

Quando era Presidente do Senado Federal o Sr. Senador José Renan Vasconcelos 

Calheiros (PMDB/AL), chegou encaminhado pelo Sr. Dep. Aldo Rabelo o PL supracitado, 

sob identificação PLC nº37/2006, o qual logo foi encaminhado a CCJ, tendo como relatora a 

Sra. Senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO), tendo relatado pela aprovação do PLC através do 

Relatório nº 638/2006. Durante o processo no Senado Federal ocorreram as intervenções da 

Sra. Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT), através do Requerimento 8/2006 (Urgência) – fls. 

91/92, e do Sr. Senador João Alberto Souza (PMDB/MA), relator da Comissão Diretora do 

Senado Federal, através do Relatório nº 874/2006. Aprovado em Plenário, foi encaminhado ao 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva para a sanção em 7 de agosto de 2006, estabelecendo-se 

a Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. 

 

4.3.2 Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra Mulher 

No sentido de localizar os espaços nos quais emergem esse documento, podemos 

elencar: 1) a Presidência da República; 2) a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; 

3) as Organizações Não-Governamentais. Sendo que o primeiro espaço subsidiou a sanção da 

Lei Maria da Penha, o segundo espaço formulou o Pacto Nacional de Enfrentamento a 

Violência contra Mulher (tendo fortemente sua fundamentação na Lei Maria da Penha) e o 

terceiro espaço foi responsável por duas importantes pesquisas realizadas pelo IBOPE – 

solicitada pelo Instituto Patrícia Galvão – e outra realizada pela Fundação Perseu Abramo. 

Como já foi colocado anteriormente, a Lei Maria da Penha (com um dos documentos 

centrais do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra Mulher), além de ter sido 
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viabilizada por vários instituições/organizações, teve locus central para seu surgimento 

institucional o Poder Executivo da Federação, no 118º ano da República. Sendo o Presidente 

Luís Inácio Lula da Silva ator principal do ato de sancionar essa lei no último ano de seu 

primeiro mandato, e que, dando seqüência ao Plano Nacional de Política para as Mulheres, 

logo no primeiro ano de seu segundo mandato, lança o Pacto Nacional de Enfrentamento a 

Violência contra Mulher. Nesse sentido, durante o Discurso Oficial que anunciou o Pacto 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulher, no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, na cidade de Brasília, o Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva (2007) 

afirmou que: 

No início do nosso segundo mandato, tomamos a decisão de aprofundar as políticas 

que dizem respeito à promoção da igualdade de gêneros e raça. (...) Esse Plano não é 

apenas das mulheres, nem da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, é um 

plano de governo, para o qual todos os Ministérios precisam contribuir direta ou 

indiretamente. Mas ele tampouco é um plano apenas de governo. Nosso objetivo é 

que se torne uma ação permanente do Estado democrático brasileiro. 

O lançamento desse Pacto Nacional deu-se durante a II Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres, quando na ocasião o Presidente Lula anunciou recursos a serem 

coordenados pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, envolvendo ministérios e 

secretarias especiais (BRASIL, 2007). O momento em que o discurso do Presidente da 

República lança o Pacto Nacional, construído pelo governo, como produto dos movimentos 

sociais, acontece quando ele afirma:  

Aproveito a oportunidade para reafirmar o meu compromisso com a plena 

implementação da Lei. Essa é uma lei que temos que garantir que funcione 

perfeitamente bem. E reafirmo esse compromisso, fazendo um importante anúncio: 

estamos lançando, neste momento, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento da 

Violência contra as Mulheres (p. 5). 

Trata-se de um discurso em que o Presidente Lula faz constante menção à participação 

coletiva das mulheres em conquistarem seus espaços e garantir seus direitos, formulando e 

viabilizando políticas públicas para as mulheres conjuntamente com o Governo Federal. No 

entanto, é colocado no discurso do próprio Presidente que nem sempre essa relação é uma 

relação de acordos, harmoniosa e pacífica. Trata-se de relações estabelecidas dentro de jogos 

argumentativos tensos, cheios de idas e vindas, como é dito por Luís Inácio logo após 

anunciar o Pacto Nacional:  

Agora, você, minha querida, que veio aqui na frente falar e reclamou do orçamento, 

escute o que é o Pacto que nós estamos lançando pelo Enfrentamento da Violência 

contra as Mulheres. Vamos investir quase 1 bilhão de reais, até 2010, na prevenção 

da violência contra a mulher, na atenção, proteção e garantia dos direitos daquelas 

que a vivenciaram, e no combate à impunidade aos agressores. (p. 5) 



114 

 

Uma voz anterior que provoca tensões nas relações entre governo/instituições e 

pessoas (como é citada no discurso), pode nos mostrar como esses conflitos são tão presentes 

quanto imaginamos, constituindo essa malha argumentativa que produz práticas, como o 

próprio destino orçamentário bilionário para o enfrentamento a violência contra mulher. 

Embora o Governo Federal tenha dito/feito o destino deste recurso, o mesmo governo faz veto 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o exercício do ano de 2009, de recursos 

destinados ao enfrentamento a violência contra mulher, como é trazido pelo Centro Feminista 

de Estudos e Assessoria – CFEMEA (2009): 

Os avanços são muitos, mas as resistências não são poucas. A não liberação de 

recursos orçamentários e a conseqüente baixa execução das ações planejadas 

colocam em risco o alcance das metas. O veto do presidente Lula sobre a LDO 2009 

(contra a proteção orçamentária do Programa de Enfrentamento da Violência contra 

as Mulheres) reafirma a decisão do governo: seguir contingenciando recursos para o 

combate à violência. (p. 3) 

Trata-se de uma relação tensa entre governo e sociedade civil onde vozes/documentos 

se sobrepõem uns aos outros em tempo e espaços diferentes, como é o caso da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2009, que se sobrepõe ao próprio Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência contra Mulher. São tensões que no lançamento do Pacto também 

ficam evidentes na fala da Ministra Nilcéa Freire durante seu discurso, embora tenha sido de 

otimismo e de avanços a partir da avaliação feita do I Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres. Tanto no seu discurso, quanto no próprio Pacto Nacional para Enfrentamento à 

Violência contra Mulher, a Ministra mostra os avanços das práticas governamentais, no 

entanto ela apresentou: “Sr. presidente, companheiros e companheiras, nestes últimos quatro 

anos, o Brasil ficou menos desigual. Mas, o nosso passivo de desigualdades é colossal” 

(BRASIL, 2007). 

Durante a justificativa dos “porquês” do Pacto Nacional, o texto também se assemelha 

ao que foi colocado pela Ministra Nilcéa quanto a essa colossal desigualdade. O documento 

mostra, a partir das pesquisas realizadas pelas Organizações Não-Governamentais, que ainda 

é grande a violência exercida contra as mulheres. E outro documento governamental – o 

Balanço de Ações 2006 - 2007 – sobre o Enfrentamento a Violência Contra a Mulher, traz o 

avanço ao combate a esse tipo de violência a partir do impacto causado pela Lei Maria da 

Penha. Nele é esclarecido que ocorreu uma ampla mobilização social quanto ao combate à 

violência contra mulher, aliado a um crescente número de serviço da rede de atendimento às 

mulheres vítimas de violência, além das mudanças dos procedimentos nas delegacias. 
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   Entretanto, além da participação do Poder Executivo do Governo Federal 

(Presidência e Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres), o Pacto Nacional também 

conta com a presença ativa de informações/discursos oriundas/os de Organizações Não-

Governamentais. Assim, o Instituto Patrícia Galvão participou da construção do Pacto 

Nacional através da pesquisa, produzindo a informação de que para 55% da população a 

violência é um dos três principais problemas que afligem as mulheres. Assim, trouxe a 

informação de que cinqüenta e um por cento (51%) das pessoas que participaram da pesquisa 

disseram conhecer pelo menos uma mulher vítima de violência. Participou também a 

Fundação Perseu Abramo, informando que cerca de quarenta e três por cento (43%) de 

mulheres são vítimas de algum tipo de violência doméstica, no Brasil. 

A Fundação Perseu Abramo, como atriz participante na construção do Pacto Nacional, 

“é um espaço para o desenvolvimento de atividades de reflexão político-ideológica, estudos e 

pesquisas, destacando a pluralidade de opiniões, sem dogmatismos e com autonomia” 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2009). Além de desenvolver projetos, esta fundação 

presta alguns outros serviços, a saber: biblioteca virtual, editora, formação política e pesquisa 

de opinião. Trata-se de uma fundação fortemente ligada ao Governo Federal, uma vez que ela 

é produção de um partido que governa. 

Já o Instituto Patrícia Galvão, segundo o site dessa ONG, é uma organização sem fins 

lucrativos que tem por objetivo desenvolver projetos sobre direitos da mulher e meios de 

comunicação em massa. Foi criada pela sociedade civil a partir de movimentos de mulheres 

feministas que atuavam na área de comunicação social em diversas regiões do país. Por essa 

razão a homenagem a jornalista, escritora e ativista política Patrícia Rehder Galvão – 

conhecida como Pagu – a qual acreditava que as mulheres deveriam ter um lugar social mais 

ativo, sobretudo na política. É uma ONG criada em 2001 por um grupo de mulheres que 

objetivaram uma comunicação mais democrática, plural, não-sexista e não-racista. 

 

4.3.3 Parâmetros Curriculares Nacionais 

Semelhantemente aos outros dois documentos já analisados, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais partem de lugares, que por sua vez possuem atores e vozes que nesses 

locais circulam. Obviamente que, considerando tanto a conjuntura histórica quanto a 

contextualização documental onde estão inseridos, os PCN partem de uma argumentação do 
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então chamado Ministério da Educação e do Desporto, tendo como Ministro o Sr. Paulo 

Renato Souza. No entanto, mesmo no próprio Ministério da Educação e do Desporto, 

pudemos localizar outros lugares e atores co-participantes dos PCN.  

São lugares e pessoas que fazem parte da construção desse importante instrumento de 

governo educacional, oriundo de política educacional deflagrada pelo governo do então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, além de o Ministro 

Paulo Renato, outros atores, de outros lugares participaram da construção direta dos PCN, a 

saber: 1) a Secretaria de Educação Fundamental, representada pela Sra. Iara Glória Areias 

Prado; 2) o Departamento de Políticas da Educação Fundamental, representada pela Sra. 

Virgínia Zélia de Azevedo Rebeis Farha; e 3) a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas da 

Educação Fundamental, representada pela Sra. Maria Inês Laranjeira. 

Esses lugares, ocupados por esses atores e atrizes (nas condições de seus/suas 

representantes), produziram um documento/discurso capaz de abarcar as exigências de outro 

documento: a Lei Federal nº. 9.394/96 – Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse 

documento orientou a formulação dos PCN está localizado – em suas origens – na Presidência 

da República, ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso; na Câmara dos Deputados, 

representada pelo Dep. Luís Eduardo Magalhães; e no Senado Federal, representado pelo Sen. 

José Sarney. Trata-se de uma Lei Federal que surgiu para ratificar o discurso de uma política 

nacional de educação construída a partir da década de noventa. 

Nesse sentido, é importante considerar que a chamada Nova Lei de Diretrizes e Bases 

ratifica um discurso do Poder Executivo Federal, bem como do Poder Legislativo da 

Federação (tendo como atores os mesmos da Lei Federal supracitada), que foi a Emenda 

Constitucional nº 14/96. Seria imprescindível ao governo de Fernando Henrique Cardoso 

fazer alterações na Constituição de Federal de 1988, para que fosse possível a aprovação – 

mediante constitucionalidade – da Nova LDB. A nova política educacional do governo de 

Fernando Henrique Cardoso não tinha o mesmo discurso presente na Constituição de 1988, no 

tocante às temáticas de Educação. 

Entretanto, é significativo perceber que o então Presidente do Senado Federal, que 

assinou a Emenda Constitucional nº. 14/96 (que altera o texto da Constituição Federal de 

1988 em seus arts. 34, 208, 211 e 212, dando nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias), era o mesmo então Presidente da República no ano de 1988 – 

ano da promulgação da Constituição Federal de 1988 alterada em 1996. Além disso, era 
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Presidente da Câmara dos Deputados o Dep. Luís Eduardo Magalhães, um dos fortes nomes 

do antigo Partido da Frente Liberal, o qual fazia parte da base governamental do Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso. 

Esses movimentos legislativos faziam parte da nova política educacional, a qual já 

estava sendo implementada desde o ano de 1993, através do chamado Plano Decenal de 

Educação para Todos. Esse Plano é um documento oriundo do Ministério da Educação e do 

Desporto, do governo do então Presidente da República Itamar Augusto Cautiero Franco. Na 

época, seu Ministro – o Sr. Murilio de Avellar Hingel – representando-o durante a 

“Conferência de Nova Delhi”, na Índia, apresentou o Plano Decenal de Educação para 

Todos, em nome do Governo Brasileiro, como resposta a outro documento: a “Declaração 

Mundial de Educação para Todos”. 

Por sua vez, essa referida Declaração havia sido assinada por outro Ministro da 

Educação e do Desporto, o Sr. Carlos Alberto Chiarelli – durante o governo do Presidente 

Fernando Collor de Mello. A partir disso, é possível compreendermos que esses movimentos 

governamentais (não obstante suas mudanças) estão dando respostas a orientações 

procedentes de lugares que não necessariamente nacionais, pois estão se contradizendo com 

discursos nacionais, no entanto corroborando um discurso internacional construído a partir de 

duas conferências mundiais: 1) a “Conferência de Jomtien”, na Tailândia; e 2) a “Conferência 

de Nova Delhi”, na Índia. 

Essas duas Conferências Internacionais, convocadas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), através de suas agências (Unicef, Unesco e Banco Mundial), e pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), buscaram discutir estratégias para 

garantir a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos os povos dos nove 

países mais populosos do mundo (Indonésia, China, Bangladesh, Brasil, Egito, México, 

Nigéria, Paquistão e Índia). Nesse sentido, apresenta-se a “preocupação”, por parte de uma 

organização internacional (no caso, a ONU), no tocante as políticas educacionais dos povos 

da América Latina, África, Ásia e Oceania. 

Durante as duas Conferências Internacionais alguns personagens foram presentes em 

ambas, enquanto outros foram sucedidos. Na Conferência de Jomtien era Secretário Geral da 

ONU o diplomata peruano Javier Pérez de Cuéllar, o qual designou ao cargo de administrador 

do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD), o empresário norte-

americano William Henry Draper III. Era também diretor do Banco Mundial, o político norte-
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americano Barber Benjamin Conable. Juntamente com o Diretor Executivo do Unicef, o 

norte-americano James p. Grant, e o Diretor-Geral da Unesco, o espanhol Federico Mayor 

Zaragoza, a ONU conseguiu orquestrar um movimento internacional que culminou na 

elaboração da chamada “Declaração Mundial de Educação para Todos”, em 1990. 

Nessa ocasião, o governo brasileiro, representado pelo Ministro da Educação e do 

Desporto, Carlos Alberto Chiarelli, assina a supracitada Declaração e assume os 

compromissos nela existentes, quando inicia um processo de reorientação da política nacional 

de educação no Brasil. Três anos depois, na Conferência de Delhi, mudam-se alguns 

personagens, mas o discurso além de permanecer o mesmo é ratificado a partir da chamada 

“Declaração de Nova Delhi”. O egípcio Boutros Boutros-Ghali é o novo Secretário Geral da 

ONU, assim como também ocorre a mudança do Diretor do Banco Mundial, passando a ser o 

banqueiro norte-americano Lewis Thompison Preston, além da mudança do administrador do 

PNUD, que passou a ser o advogado norte-americano James Speth. 

Nessa outra conferência, também ocorreram mudanças no governo brasileiro 

(mediante o impeachment do então Presidente da República Fernando Collor de Mello). 

Nesse segundo momento fizeram parte da comitiva brasileira, além do Ministro da Educação 

e do Desporto, Murilio de Avellar Hingel, o Ministro das Relações Exteriores Ricardo Luiz 

Viana de Caravalho (representante do Brasil junto a Unesco), a Secretária de Educação 

Fundamental, professora Maria Aglaê de Medeiros Machado, o Secretário do Programa de 

Educação Especial, Dr. Cleto de Assis e o Diretor de Políticas Educacionais, Dr. Célio da 

Cunha. Esse grupo participou do momento em que foi lançado o Plano Decenal de Educação 

para Todos, além da assinatura do Brasil junto à “Declaração de Nova Delhi”. 

Esses dois momentos internacionais foram fundamentais para as significativas 

mudanças na política educacional do país que, além de mudar legislações nacionais para 

atender orientações internacionais, viabilizaram o ingresso do Estado brasileiro no grupo de 

países governado pelos interesses internacionais, mais especificamente norte-americanos e 

europeus. Interesses que necessitam de procedimentos facilitadores para outros dispositivos, 

capazes de implementar uma política internacional de governo – a partir da educação – 

caracterizada por uma onda neoliberal agressiva diante dos países considerados “em 

desenvolvimento”. 

E um aspecto importante a ser considerado nesse conjunto procedimental, é o lugar do 

currículo junto a todo esse processo. Um lugar de destaque, pois ele é fundamental para 
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assegurar – através da formação de sujeitos – um espaço propício à instalação e manutenção, 

não mais de uma política, mas de uma ordem social. É significativo entender como os 

currículos acabam reproduzindo o discurso neoliberal – fomentado por essas agências de uma 

organização internacional – no momento em que adotam a postura da manutenção das 

condições básicas para um determinado fim: a reprodução do modus vivendi de uma ordem 

social que é rica, branca e patriarcal. 

Contudo, é significativo destacar que, nesses documentos de domínio público, 

praticamente desaparecem esses atores, essas vozes e os lugares onde os embates estão 

localizados. Das informações que hora trazemos nesse momento da análise, poucas estavam 

presentes diretamente nos documentos. As pessoas, as falas, os grupos sociais, as instituições 

e entidades que participaram da construção desses documentos são tornadas invisíveis por 

meio de uma redação que tem uma razão de ser como são. 

Vários movimentos sociais engendraram parte importante nos processos de construção 

desses artefatos oficiais, e não apareceram na redação dos mesmos. Reconhecer esses 

movimentos nos documentos de domínio público nos possibilita entender que existem, 

também, interesses quanto ao estabelecimento de verdades. 

Outrossim, essas verdades oficiais (a partir de documentos públicos e institucionais) 

orientam pessoas, sem que elas saibam diretamente quem ou o quê produziu essa orientação 

de práticas. E, considerando que o poder regulador desses documentos é fortemente 

interventor na vida das pessoas, essa capacidade deve estar restrito à estrutura governamental 

da sociedade: o Estado. E assim, a idéia é de que as pessoas, os povos, os movimentos sociais 

e os interesses que não sejam do Estado (considerado a instância maior do poder público), não 

podem ser evidenciados, por serem considerados de ordem “privada”. 

Poderíamos pensar que essa seria uma razão para a invisibilidade dos atores 

participantes desse processo de construção desses documentos, além do fato de que não é 

interesse do Estado partilhar seu poder de governo com pessoas ou grupos. Seria uma retórica, 

de certa forma, que objetiva a ratificação de um Estado inumano, ou até mesmo desumano – 

por não estar sendo feito por humanos, e sim, por instituições? 
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4.4  Regime de Verdades 

Os documentos, como práticas discursivas, trazem repertórios lingüísticos (SPINK, 

2004), na forma de argumentos, construídos para afirmar, negar, reafirmar, ou deslegitimar 

outras argumentações – inclusive eles neles mesmos. E, por sua vez, esses argumentos são 

usados para diversos fins que – nas diversas relações sociais – possuem forças capazes de 

direcionar fazeres e também saberes. Por isso, dois autores são importantes para pensar esses 

aspectos, e também já citados nesse trabalho, são Michael Billig (no tocante as questões 

relativas à importância da retórica para a produção argumentativa de verdade) e Michel 

Foucault, no que tange as discussões de poder envolvendo palavras que têm o poder 

(enquanto possibilidade de), que produzem coisas. 

Michael Billig (2008), na elaboração dos seus argumentos contidos no livro 

Argumentando e Pensando, faz diversas colocações sobre a importância de se entender a 

retórica como um exercício construído através das diversas relações em que os argumentos 

estabelecem (nos mais variados diálogos) sempre com o objetivo de convencer – no sentido 

de estabelecer acordos, convenções. Nesse sentido, durante o trabalho de análise dos 

documentos aqui elegidos como “objetos” de estudo, reconhecemos os diálogos estabelecidos 

não só entre eles, mas entre diversos outros que nem aqui estão sendo citados. Esses diálogos 

fazem relações de acordos e desacordos, assim como também estabelecemos acordos e 

desacordos entre eles, o que nos ajuda a entendermos como a retórica pode ser usada como 

ferramenta de análise. 

Já o segundo autor, Michel Foucault, traz contribuições significativas para o estudo da 

linguagem que, segundo Spink e Frezza (2000), exerce influência nos momentos analíticos 

em que se busca a compreensão de como a linguagem é usada no sentido de possibilidade 

(poder) na relação com o saber. Outra ferramenta de análise que, usando de certo 

procedimento da arqueologia documental, podemos estabelecer diálogos com a retórica de 

Billig para analisarmos a função dessas “peças” historicamente construídas na linguagem.  

São por esses caminhos que, nesse quarto e último momento de análise do material deste 

trabalho, vamos buscar orientações para compreender como estão construídos os discursos, e 

seus usos no cotidiano. Um trabalho que também é retórico e que, por sua vez, fez algumas 

escolhas de acordo com a própria trajetória seguida por diversos argumentos das vozes, atores 

e lugares desse trabalho. 
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4.4.1 Educação na Lei Maria da Penha 

Assim, analisando o conteúdo discursivo da Lei “Maria da Penha”, percebemos que 

existe uma matriz discursiva de verdade quanto ao que se entende sobre educação, assim 

como o destino dado a ela. Assim, não só a palavra educação (per si), mas o sentido 

produzido e relacionado ao processo ensino/aprendizagem – bem como ao compartilhar de 

diferentes saberes – aparece na Lei n. 11.340/2006 relacionado a vários outros sentidos. Trata-

se de uma construção argumentativa – uma retórica – que produz sentidos que vão desde um 

direito até uma punição, dependendo a quem estará direcionada.  

O primeiro momento que a Lei Maria da Penha traz a palavra educação está no art. 3º 

(caput), no qual seu sentido está ligado à noção de direito. Este art. está no Título I da Lei nº 

11.340/2006, que aborda as chamadas “Disposições Preliminares”. Uma cláusula legislativa 

que contém dois parágrafos que colocam o Estado, a Família e a Sociedade como 

responsáveis e promotoras de direito das mulheres, sobretudo no sentido de protegê-las de 

qualquer que seja o tipo de violência (ação ou omissão) prevista na lei. O texto do caput 

apresenta:    

Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 

direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à 

moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (grifos 

nossos). (p. 16) 

No entanto, o que para as mulheres é um direito, a educação para os homens tem o 

sentido de punição e reabilitação. O art. 45 da Lei “Maria da Penha”, que cita a alteração do 

art. 152 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), em Parágrafo Único deixa expresso na 

sua redação/discurso/ação que “Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz 

poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 

reeducação” (p. 31). Esse artigo da referida lei está inserido, no Título VII destinado às 

“Disposições Finais” e nele está categoricamente anunciado que a educação também tem um 

caráter punitivo, quando há a mudança, não só de papel (quem agride), mas de gênero, pois a 

expressão “agressor” está, inclusive, gramaticalmente direcionada ao masculino. 

Esse pode ser considerado, também um grave problema nas relações de violência, tão 

dolorosa a todos e que, segundo Benedito Medrado e Ricardo Méllo (2008), no texto 

Posicionamentos críticos e éticos sobre a violência contra as mulheres, a “reeducação” ou 

“recuperação”  
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só aumenta a intolerância para com os homens que cometem violência, uma vez que os 

colocamos estigmatizados como a parte “podre” da sociedade que segue saneada pelos 

virtuosos que os tiram de circulação para formatá-los e, posteriormente, devolvê-los ao 

chamado “convívio social” (p. 84) 

Obviamente é importante atentarmos ao fato de que a educação, vista nesses 

documentos, possui o caráter regulatório, de controle da subjetividade das pessoas, e também 

destina humanos a um movimento constante de violência. Sobretudo quando entendemos que 

um sentido educacional baseado em procedimentos de controle é produto/produtor de relações 

sociais fortemente marcadas por práticas de violência a direitos fundamentais de pessoas 

humanas, como a liberdade, por exemplo. Evidentemente que há a necessidade de 

enfrentarmos à violência contra mulher, no entanto, que outros tipos de violência – travestidos 

de métodos humanamente dignos (como esse tipo de educação), mas cheios de vingança e dor 

não sejam reforçados e perpetuados.     

Importante considerar que a educação como pena, na Lei Maria da Penha, é algo que 

se repete, nas “Disposições Finais”, em seu art. 35º, inciso V, onde designa à União, Distrito 

Federal, Estados e Municípios a possibilidade de criação e promoção de “centros de educação 

e de reabilitação para os agressores” (p. 29). Ou seja, educação é reabilitação, também. Desse 

modo, considerando que a Teoria Funcionalista da Pena, segundo o advogado soteropolitano 

Rodrigo Reis Moreira (2003), em seu artigo intitulado Da antecipação dos efeitos da tutela 

dos benefícios em sede de execução penal provisória, a pena – a partir da aplicação do que se 

chama jus puniendi, “visa a uma função ressocializadora, que permita (...), ao término do 

cumprimento de sua “dívida” social, conseguir sua reintegração, com a ajuda do próprio Estado” 

(p. 01). Assim, considerando a função social da pena como sendo ressocializar, podemos dizer, 

também, que reabilitar é uma função penal, pois torna uma pessoa hábil a viver em sociedade. 

Outra produção discursiva sobre educação nessa lei está relacionada a uma estratégia 

de governamento de pessoas, desenvolvida através de políticas públicas onde a educação – 

enquanto espaço institucional – é uma ferramenta de uso do Estado. Esse sentido aparece em 

dois artigos. Um está contido no art. 26 – do Título IV, relacionado ao ponto “Dos 

Procedimentos” da lei, mais especificamente no Capítulo III que trata “Da Atuação do 

Ministério Público” – apresentando ser a educação uma possibilidade de requisição deste 

Órgão do Estado, assim como também o é a força policial, os serviços públicos de saúde, de 

assistência social e de segurança. Portanto, há o uso da educação como controle 

procedimental do Estado, como forma de governar as pessoas. 
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Outrossim, como ferramenta de governamentalidade – a partir do que o próprio art. 8º 

que traz como sendo um “conjunto articulado de ações” (p. 18) – a educação está posta como 

sendo uma política pública. Esse artigo está contido no Título III, onde aborda o ponto “Da 

Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar”, mais especificamente 

no Capítulo I que trata “Das Medidas Integradas de Proteção”. O discurso/texto no caput do 

art. 8º, fazendo menção à educação no inciso I, esclarece 

Art. 8o  A política pública (grifo nosso) que visa coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações 

(grifo nosso) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações 

não-governamentais, tendo por diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 

educação (grifo nosso), trabalho e habitação; (p. 18)  

Seguindo esse mesmo raciocínio relacionado à educação – como sendo um espaço 

para regimentar as ações das pessoas –, percebemos que a lei diz ser uma dessas formas de 

viabilizar esse processo como sendo a disseminação de valores. Essa idéia está presente no 

inciso VIII do mesmo art. 8º, a saber: 

Art. 8º... 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem (grifo nosso) 

valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva 

de gênero e de raça ou etnia; 

A idéia de disseminação também está no inciso V do mesmo artigo, no entanto na 

expressão difusão não mais dos valores éticos, mas da própria Lei Maria da Penha, a partir de 

campanhas educativas voltadas à sociedade em geral e à escola, para prevenir a violência 

doméstica. Ou seja, além de difusão/disseminação, outro sentido é atribuído a educação nesse 

inciso: prevenção. E nesse momento é interessante percebermos que a prevenção – 

curiosamente – está no mesmo inciso que aparece a escola. Coloca a escola como espaço de 

difusão, conseqüentemente de reprodução. Um discurso preventivo quanto à violência, num 

espaço destinado a reprodução de saberes – o que é paradoxal, pois a educação reprodutora é 

violenta, pois anula a condição de ser autônomo das pessoas. 

Potencializando esse lugar reprodutor – reproduz/matriz – que tem escola, o inciso IX 

do mesmo artigo, além de legitimar a escola como espaço institucional destinado a educação, 

focaliza o instrumento central de seu governamento escolar: o currículo. E mostra ser uma 

política pública de governamento a introdução de “conteúdos relativos aos direitos humanos, 

à equidade de gênero (...) e ao problema da violência contra mulher”, como medida 
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preventiva, de acordo com o próprio capítulo destinado ao Título III da Lei Maria da Penha. 

Essa ação/lei determina um conteúdo para outro documento basilar para a educação, na 

escola; um documento que, segundo Thomas S. Popkewitz (1994), em seu texto História do 

Currículo, Regulação Social e Poder 

(...) é uma imposição do conhecimento do “eu” e do mundo que propicia ordem e 

disciplina aos indivíduos. A imposição não feita através da força bruta, mas através 

da inscrição de sistemas simbólicos de acordo com os quais a pessoa deve 

interpretar e organizar o mundo e nele agir. (p. 186) 

Dessa forma, percebemos que a educação na lei Maria da Penha parece não fugir à 

proposta da educação moderna. Trata-se de uma educação que, segundo Alfredo Veiga-Neto 

(1995), tem a perspectiva de manutenção do Estado Moderno, a partir de uma pretensão à 

universalidade e obrigatoriedade da escola (portanto do currículo), tornando-se um eficiente 

espaço para fabricar sujeitos modernos. Os sujeitos modernos, participantes de um Estado 

Moderno (por sua vez), são capazes de se auto-regularem a partir de um ensinamento 

disciplinar e de auto-governamento, através de valores próprios da modernidade. 

 

4.4.2 Educação no Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulher 

No Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra Mulher a educação é 

colocada como: 1) Política Pública; 2) Capacitação de pessoas; 3) Prevenção e 4) Disciplina. 

Esses sentidos dados a educação no Pacto Nacional também está presente no Balanço 2006-

2007 sobre o Enfrentamento à Violência contra Mulher (outro documento produzido pelo 

Governo Federal para governar a atual política para as mulheres. Documentos produzidos pela 

Secretaria Especial de Política para as Mulheres e que colaboram para pensar a educação 

nesse contexto de enfrentamento a violência contra as mulheres. 

No primeiro momento em que a educação aparece no Pacto Nacional seu sentido está 

relacionado à Política Pública. Isso pelo fato de que, segundo o documento, o Pacto “é uma 

iniciativa do governo federal com objetivo de prevenir e enfrentar todas as formas de 

violência contra as mulheres”. E continuando no próprio documento, trata-se de uma 

iniciativa que necessita do desenvolvimento de 

(...) políticas públicas (grifo nosso) amplas e articuladas, direcionadas, 

prioritariamente, às mulheres rurais, negras e indígenas em situação de violência, em 

função da dupla ou tripla discriminação a que estão submetidas, e em virtude de sua 

maior vulnerabilidade social. (p. 7) 
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Para que essa Política Pública seja efetivada, segundo o documento, será necessário 

desenvolver “ações nas mais diferentes esferas da vida social, por exemplo, na educação”, que 

tem por objetivo a prevenção, que é outro sentido dado à educação tanto no texto do Pacto 

Nacional quanto no próprio texto do Balanço 2006-2007. Em ambos, a educação é colocada 

como dispositivo preventivo da violência contra a mulher, a partir do desenvolvimento de 

projetos inovadores que gerem “a prevenção da violência contra as mulheres por meio de 

iniciativas nas áreas da educação e cultura”. O sentido preventivo dado a educação está 

também no Balanço 2006-2007 

No âmbito da prevenção, (grifo nosso) o Pacto reforça o que a Política Nacional 

estabeleceu como prioridade – alterar, em longo prazo, valores e práticas 

discriminatórias. Nesse sentido, o Governo Federal investirá na formação 

continuada de profissionais de educação. (p. 17) 

É importante considerarmos, também, que tanto o Pacto Nacional quanto o Balanço 

2006-2007 estão intimamente ligados a Lei Maria da Penha. E, por essa razão, a educação 

também pode ser percebida nesse contexto argumentativo como reabilitação. Não há no Pacto 

Nacional explicitamente o lugar da educação como reabilitação, mas há nele, como uma das 

áreas estruturantes, a implementação da Lei Maria da Penha e tanto na Lei Maria da Penha, 

quanto no Balanço 2006-2007 aparece a educação como reabilitação direcionada ao agressor. 

Outrossim, a educação aparece no Pacto Nacional como capacitação. Esse sentido é 

apresentado quando são apontadas as metas desse Pacto, em que uma delas é “capacitar cerca 

de 200 mil profissionais nas áreas de educação (grifo nosso), assistência social, segurança, 

saúde e justiça”. O sentido de tornar capaz (tornar-se conhecedor ou habilitado para) 

pressupõe uma relação onde parte-se do princípio de que as pessoas não são empoderadas o 

suficiente para respeitar o outro – e não violentá-lo. Pode ser considerado, também, o 

reconhecimento da incapacidade das pessoas que estão ocupando essas funções no cotidiano 

em se relacionar considerando a dignidade do outro. 

E o sentido de capacitar profissionais também se estende ao próprio lugar da educação 

como disciplinadora. Para isso, a educação torna-se espaço – nos cursos de pós-graduação – 

para ser inserida a “disciplina violência contra as mulheres nos cursos de pós-graduação das 

universidades e estimulando o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema” (p. 12). O que não 

deixa de ser uma forma de governar pessoas, por se tratar de um dispositivo documental 

escolar (o currículo) que tem o poder de governamento das vidas, disciplinando as pessoas e 

suas vidas. O que, para Thomas Popkewitz (1994), “o currículo é uma imposição do “eu” e do 

mundo que propicia ordem e disciplina aos indivíduos” (p. 186). 
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4.4.3 Violência contra Mulher nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

Por sua vez, quando analisamos a violência contra mulher no conjunto de documentos 

base de nossa investigação – os Parâmetros Curriculares Nacionais – o discurso contido sobre 

o tema nessas peças é muito escasso. Fazem referência à questão da violência de gênero (e 

não violência contra mulher diretamente), como “Temas Transversais”. No entanto, essa 

questão só é abordada – no sentido de ser discutido – num dos últimos pontos, dos últimos 

volumes dos PCN. Trata-se de um tomo específico para se tratar temas que, segundo as 

diretrizes do documento, deverão perpassar pelo cotidiano escolar/educacional, independente 

dos componentes curriculares. 

Assim sendo, os PCN – ao tratarem sobre a temática da violência contra mulher – 

abordam a violência de gênero como indicador de desigualdade entre homens e mulheres. 

Nesse sentido, a desigualdade historicamente construída entre homens e mulheres é mote 

norteador da visibilidade referente à violência contra mulher no documento, mesmo não sendo 

explícito como esse termo (o que é feito nos documentos anteriormente citados. Por serem 

documentos produzidos ainda na segunda metade da década de noventa, no século passado, os 

PCN não reconhecem diretamente a violência contra mulher no mesmo nível de 

comprometimento político (no sentido de enfrentamento a violência contra mulher) tanto da 

Lei Maria da Penha quanto do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra Mulher. 

No entanto, mesmo não existindo comprometimento com uma política de 

enfrentamento às desigualdades entre homens e mulheres, outros tipos de comprometimento 

os PCN têm. Trata-se de um comprometimento com uma política educacional que continua o 

projeto de educação brasileiro, orientado pela Nova Lei de Diretrizes e Bases, que tem um 

discurso alinhado com a proposta neoliberal dos governos na chamada Nova República – pós-

ditadura militar. É uma política de redução drástica da visibilidade dos processos e dos 

movimentos sociais, e a supervalorização da formação técnica e das competências para o 

mundo do trabalho, como fica específico no § 2º do art. 1º dessa Nova Lei: “A educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social” (p. 01) 

O mundo do trabalho, como produção de riqueza no sistema neoliberal da década de 

1990 e a prática social, além de não ser discutida no texto legal (que tipo de prática é essa), 

tem que atender a esse modelo de “mundo de trabalho”. Um modelo de organização social 
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voltada ao trabalho de uma época, onde organismos internacionais (dirigidos majoritariamente 

por países ricos do hemisfério norte) ditaram à maioria dos países pobres do hemisfério sul 

que tipo de educação deveria ser oferecido aos seus povos. Nesse sentido, os PCN são 

produtos diretos dessa Nova Lei que, inclusive, desconsidera discursos/documentos 

internacionais (“Declaração de Jomtien” e “Declaração de Nova Delhi”), que fazem menção a 

desigualdade de gênero quanto ao acesso à educação – uma discussão relegada à limitada 

discussão nos PCN. 

Ao abordar a questão da violência de gênero, os PCN – embora tentem mostrar uma 

discussão comprometida com uma ação contrária a esse tipo de violência – apontam uma 

discussão contraditória quanto a essa temática. Nesse sentido, num dos trechos do texto dos 

PCN, o discurso sugere flexibilizar padrões: “A flexibilização dos padrões visa permitir a 

expressão de potencialidades existentes em cada ser humano que são dificultadas pelos 

estereótipos de gênero” (p. 99). No entanto, num dos argumentos desse argumento, existe 

outro discurso que reproduz a construção dessa desigualdade (por meio de segregação), tido 

como algo natural – no entanto, nominado com outro vocábulo: “espontâneo”. 

Esse termo aparece quando o documento afirma que existem movimentos sociais entre 

educandos, em que, segundo o documento, “geralmente ocorre o agrupamento espontâneo das 

crianças por sexo, sendo mais dificultoso o relacionamento entre meninos e meninas”. O 

discurso relacionado à desigualdade de gênero, contido nos PCN, tenta produzir um 

movimento de não manutenção de determinados tipos de estereótipos relacionados ao que 

venha ser masculino ou feminino – uma tentativa de romper com determinadas estruturas que 

fomentam a desigualdade. No entanto, não explora como essa desigualdade é construída nas 

relações e ainda legitima como uma “espontaneidade” naturalizante da desigualdade. 

Enquanto essa parte do tomo dos PCN, no seu início, chama atenção para entender a 

violência de gênero como um processo social e não natural (sexo), ele acaba – 

contraditoriamente – naturalizando não a violência, mas os processos que geram a violência. 

Ao mesmo tempo em que busca, inclusive, inviabilizar processos de mudança quanto a essa 

questão, no momento em que tenta – numa postura preconceituosa e pretensiosa – negar a 

condição humana de construtores e responsáveis pela realidade social às pessoas nos seus 

primeiros anos de vida. Os PCN desencorajam (com um “ar” de delicadeza – no sentido 

temeroso) educadores a discutir relação de gênero entre crianças, no momento em que 

apresenta que 
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A abordagem das relações de gênero com as crianças dessas faixas etárias, convém 

esclarecer, é uma tarefa delicada. A rigor, pode-se trabalhar as relações de gênero 

em qualquer situação do convívio escolar (p. 99). 

No entanto, essa expressão “a rigor”, dentro do contexto dos Temas Transversais – 

somada a uma suposta/imposta “delicada tarefa” é um argumento que reforça tabus no que diz 

respeito às discussões sobre relações de gênero. Há interdições para se discutir relações de 

gênero. Não é por acaso que essa discussão aparece num documento que tem por função 

estabelecer parâmetros para a educação, direcionando tais bases para outros poderosos 

controladores de práticas: os currículos. Inclusive orientando quais as disciplinas são mais 

“adequadas” para se discutir gênero, a saber: história e educação física. Assim, de acordo com 

esse documento, não seria fácil discutir gênero em matemática, e nesse sentido, discutir 

razões pelas quais existem mais homens vinculados às ciências tidas como exatas. 

Os PCN, como um conjunto de documentos que tenta afirmar o combate a 

discriminação, discrimina onde, quando, quem e como se deve discutir gênero, apontando o 

discurso que, de fato, busca manter algo, “dizendo” objetivar mudança. E seus objetivos, 

como são trazidos no próprio texto do volume 10.2, determina trabalhar os seguintes 

conteúdos referentes a Relações de Gênero: 

 A diversidade de comportamento de homens e mulheres em função de uma época 

e do local onde vivem; 

 A relatividade das concepções tradicionalmente associadas ao masculino e ao 

feminino; 

 O respeito pelo outro sexo, na figura das pessoas com as quais se convive; 

 O respeito às mudas e variadas expressões do feminino e do masculino. (BRASIL, 

2009; p. 100) 

Atentar para os termos “comportamento”, “tradição” e “respeito” pode nos abrir 

caminho para pensarmos argumentações importantes nesse documento quanto aos objetivos 

dele. Nesse sentido, reparar o sentido dado a comportamento (no singular) variado em tempo 

e espaço, mantém a idéia de que homens e mulheres possuem padrão de comportamento. 

Além disso, a preocupação em romper com o tradicionalismo estabelece tensões com sua 

manutenção em alguns aspectos ligados às discussões de gênero, mas estabelecendo regras e, 

inclusive, disciplinas para essa discussão. 

Por fim, quando os objetivos reclamam a necessidade do respeito, é possível 

entendermos que não há muita relação com outro aspecto importante para a efetivação da 

igualdade: a liberdade. Por se tratar de uma orientação institucional, por si, os PCN 

determinam (portanto não possibilita) ações. Nesse sentido, discutir possibilidades de 

mudanças – no caso das relações de gênero – dentro de algo construído para manter padrões – 
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no caso dos currículos e dos PCN seria uma contrariedade à proposta dele mesmo; embora 

não sendo tarefa impossível. Assumindo e reconhecendo a construção retórica da 

argumentação dos discursos nos PCN é possível entendermos seus usos. Dessa forma, nos é 

possível compreendermos, por exemplo, que desigualdade pode ser mantida e combatida ao 

mesmo tempo, num mesmo discurso/documento em que é usado para controle; como nesse 

caso dos PCN. 
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Considerações 

Das Contradições e Impossibilidades de Concluir 
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Da impossibilidade de concluir 

Depois de construirmos esse texto dissertativo e baseando-nos teoricamente na 

Psicologia Social de orientação construcionista, não seria coerente afirmarmos que chegamos 

a uma ou mais conclusões. Tendo também esse trabalho à intenção de refletir sobre aspectos 

epistemológicos, visando romper com algumas perspectivas de base filosoficamente 

positivista (que tinha/tem a pretensão de apresentar verdades institucionalmente 

indiscutíveis), concluirmos um estudo seria estagnarmos uma investigação e dar-lhe o caráter 

impositivo de uma verdade científica, portanto universal e universalizante. 

O que pretendemos aqui é fazer alguns apontamentos, levantados a partir do 

exercício argumentativo (próprio das produções de saber), para possíveis contribuições junto 

às reflexões/práticas presentes e futuras no campo da educação sobre violência de gênero. No 

entanto, por não ter uma perspectiva conclusiva e de estabelecimento do verdadeiro, isso não 

significa dizermos que não haja veracidade nessas considerações. Visto que tais contribuições 

estão baseadas em considerações prováveis pelo que analisamos durante a pesquisa, coerente 

o suficiente para considerarmos apontamentos verdadeiros mediante o estudo realizado. 

 Assim, buscamos estudar nos documentos de domínio publico que orientam práticas 

coletivas (os quais tratam de temas ligados a violência contra mulher, no campo da educação 

e das políticas públicas) para que, a partir de algumas análises, pudéssemos contribuir para 

relações sociais não violentas para com as mulheres. Obviamente que essas discussões não se 

esgotam nesse trabalho, e ainda necessitamos ampliar os estudos, os debates e as reflexões 

sobre essa temática no campo da educação, para viabilizarmos maiores e significativas 

mudanças na educação, em especial, no que diz respeito à violência contra mulher. 

Assim, considerando a importância dos estudos relacionados aos documentos de 

domínio público, é significativo reafirmarmos a idéia de que os documentos, longe de ser um 

material inerte e sem vida (SPINK, P., 2000), é um artefato cheio de vozes, atores e produzido 

em diversos lugares que, na relação com outros interlocutores são/estão tão vivos, presentes e 

dinâmicos no nosso cotidiano e são capazes de determinar muitas de nossas práticas sociais. 

Por isso, para compreendermos como esses documentos estão construindo e 

interferindo em nosso cotidiano, buscamos analisar neles três pontos que consideramos 

importantes para nossos objetivos: 
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1. A importância e o lugar da educação nos documentos de combate a violência 

contra mulher; 

2. Os discursos sobre violência contra mulher nos documentos destinados à 

educação; 

3. Os discursos referentes à relação entre educação e violência contra mulher. 

Esses três pontos foram muito importantes para fazermos algumas considerações 

significativas sobre o diálogo entre esses dois universos (violência contra mulher e educação), 

no sentido de compreendermos como a escola e as práticas educacionais – através dos 

documentos de domínio público – interferem nas questões relacionadas à violência de gênero. 

Ao tempo que nos possibilitou entender como as práticas de combate a violência contra 

mulher, nas políticas públicas, fazem uso da educação.  

As reflexões oriundas da relação violência contra mulher e educação nos 

possibilitaram argumentar acerca de três pontos que consideramos ser a contribuição desse 

trabalho: a) a educação na escola como cenário potencial para violência de gênero; b) as 

políticas públicas de combate a violência contra mulher como reforçador de um modelo 

educacional de controle punitivo e c) apontar possíveis mudanças para essa situação. 

 

Da educação na escola como cenário potencial para violência de gênero 

Um dos primeiros pontos que consideramos fundamentais a ser observado, a partir 

das reflexões deste trabalho, é o lugar da escola como instituição destinada à educação, com o 

advento da modernidade. Considerando que esse espaço destinado à educação longe de, como 

muitos afirmam, ser o caminho mais expressivo para a construção de relações sociais 

pautadas em práticas coletivas de combate a violência, pode ser um lugar para se aprender e 

exercitar as práticas violentas. Assim, com base nas análises que fizemos, a partir de 

documentos de domínio público, é coerente afirmarmos que existem documentos que são 

destinados a essa educação desigual, tirana e opressora. 

Nesse sentido, o educador francês René Barbier (1985), em sua obra A Pesquisa-

Ação na Instituição Educativa, a partir das teorias da análise institucional, corrobora com a 

idéia de que a escola é uma instituição marcada por relações sociais violentas. Esse autor 

constrói uma concepção de violência institucional (na escola) a partir da compreensão de que 

esta decorre da violência social, a qual é efeito direto da luta de classes. Assim, Barbier 
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(1985) sustenta que a violência social transforma-se em violência simbólica por meio dos 

aparelhos ideológicos do Estado, dentre eles, a escola, a qual tem como função a 

interiorização das normas dominantes. 

Assim, uma das instituições presentes no governo do Estado brasileiro, é o 

Ministério da Educação. E, como uma das instituições do Estado responsável por governar a 

educação formal no país, podemos considerar que esta instituição estabelece políticas 

educacionais de reprodução, manutenção, e muitas vezes de potencialização de práticas 

educacionais violentas, para o estabelecimento de uma determinada ordem social. Isso fica 

evidente em um dos documentos analisados nesse trabalho – os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) – que, em nenhum momento, é dada visibilidade a violência contra mulher. 

E, estando ainda em vigor, esse documento produz/reproduz, especialmente nas escolas, 

sujeitos que também desconsideram a violência contra mulher e desconsideram também as 

próprias mulheres. 

A gravidade da vigência desse documento está no fato de ser ele a base que orienta 

todos os outros currículos das instituições educacionais (as escolas, em especial) em todo o 

território nacional. Conseqüentemente orienta práticas sociais que desconsideram as mulheres 

e os diversos tipos de violências por elas sofridas (inclusive na própria escola), além do fato 

de que as práticas educacionais oriundos dessa instituição do Estado orientam também os 

fazeres em todos os outros espaços coletivos. Nesse sentido, podemos considerar que o 

currículo, regente das políticas educacionais na escola – quiçá o mais importante instrumento 

– é, segundo Tomaz Tadeu (1995), 

(...) um lugar privilegiado onde se entrecruzam saberes e poder, representação e 

domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se condensam relações de 

poder que são cruciais para o processo de formação de subjetividades sociais. Em 

suma, currículo, poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. O 

currículo corporifica relações sociais. (p. 200). 

E é nesse lugar privilegiado – no currículo que governa a escola e disciplina as 

práticas sociais – que está presente a dominação masculina como um fato incontestável em 

nossa sociedade. Assim como é importante considerarmos que esse currículo é construído a 

partir de grandes narrativas de violência contra mulher, a partir da desigualdade que, segundo 

o autor, está mantida “precisamente de seu suposto caráter universal, inevitável e natural.” (p. 

186). Considerando ele, também, que esse currículo faz parte de um projeto político-

pedagógico macho, branco e economicamente rico. O que explica o pensamento brasileiro da 
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docência e do magistério como uma prática feminina, mas sendo a educação pensada 

hegemonicamente de forma masculina. 

 

Das políticas públicas de combate a violência contra mulher como dispositivos que 

reforçam a educação no sentido de punição 

Embora a educação também seja tratada pelo Estado, através, inclusive, dos 

documentos analisados nesta pesquisa como sendo um direito, encontramos diversos outros 

sentidos dados a essa prática social. A idéia de que a educação institucional (formal), 

praticada nas escolas, é uma maneira de exercer violência contra mulher, não está apenas 

marcada pela ideologia machista, mas por um modelo de educação para e sobre – de cima 

para baixo – pessoas, o que faz-nos entendermos a educação como dispositivo de governo das 

pessoas que perpassam pelas instituições de controle social (como é o Estado). 

Nesse sentido, as políticas públicas de combate a violência contra mulher utilizam-se 

da perspectiva educacional baseada na opressão, tirania e punição, numa relação vertical 

caracterizada pela desigualdade – por sua vez, violência. Assim sendo, educação nas políticas 

públicas de combate a violência contra mulher é também uma forma de produzir/reproduzir 

violência social (inclusive contra as próprias mulheres, se pensarmos numa perspectiva 

relacional), estando as práticas educacionais no lugar do exercício da violência, localizada 

através de regulamentação legal e política em importantes passagens na Lei Maria da Penha, 

bem como no próprio Plano Nacional de Enfrentamento a Violência contra Mulher. 

Nesses documentos a educação é tida como um mecanismo de prevenção, controle e 

punição para as pessoas. Assim, as denominadas “medidas sócio-educativas” estão destinadas 

à punição dos chamados agressores como uma forma de controle (governamental) das práticas 

de pessoas, no sentido de “combater” a violência, reservando ao homem (pois agressor está no 

masculino – e é assim que o texto legal se refere) o lugar de educando. Reforçando a idéia de 

que, nas relações educacionais, o educando – que aprende – está subjugado a uma ação 

impositiva do educador – que ensina. 

Dessa forma são legitimadas e (re) afirmadas as práticas educacionais, oriundas do 

Estado, como sendo práticas violentas, ou seja, o uso fidedigno da educação no sentido de 

retribuir uma prática criminosa – como retribuição aos crimes. Ao mesmo tempo em que a 

educação como pena tem o caráter de reeducação, para recuperar (tornar outra vez 
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operacional), no sentido de estar submetido ao controle de uma ordem estabelecida pelo 

Estado. Da mesma forma que a educação do Estado (como forma de violência) também é tida 

como uma política pública para prevenção. 

A forma disciplinar para orientar as práticas sociais, viabilizadas pelos dispositivos 

educacionais (por parte do aparato do Estado) pode ser entendida como uma forma tão 

violenta de ação sobre as pessoas (coação), que nos imprime a idéia de que a violência se 

alterna dependendo dos atores, vozes e lugares – como uma prática discursa. Quanto mais 

força tem as instituições do Estado, nesse caso em especial, para controlar e coibir as pessoas, 

disciplinando-as – inclusive por parte das políticas públicas (governamental) – mais 

vulneráveis somos às intervenções e determinações estatais de violência. Assim, ao invés de 

serem as políticas públicas e a educação possibilidade de relações equânimes e justas, 

encontramos – nessas práticas – a reafirmação de um modelo permanentemente opressor. 

   

Alguns apontamentos para possíveis mudanças 

Nesse contexto, em princípio entendemos como sendo importante pensarmos acerca 

as práticas do Estado Moderno, e suas demais instituições – incluindo nesse caso, em 

especial, a escola – nas relações com as vidas das pessoas humanas. Assim como refletimos 

sobre as construções das leis e das políticas públicas, como prerrogativas desse Estado 

Moderno, no sentido de não apenas minimizarmos os efeitos da violência institucional, mas 

não permitimos ser violentados. Para isso, é importante pensarmos sobre os nossos papéis e 

práticas sociais, buscando (re) conhecer a necessidade do nosso empoderamento frente ao 

Estado e suas instituições, objetivando relações sociais marcadas pela ética e pela justiça. 

Nesse sentido, este trabalho aponta a necessidade de (re) pensarmos (agindo em 

outros movimentos não previamente determinados por ordens alheias aos/as humanos/as), as 

práticas educacionais e o exercício de práticas coletivas que não sejam marcadas por 

violência. Assim, no que diz respeito às práticas educacionais institucionalizadas, bem como 

ao lugar destinado a ela (a escola), um aspecto importante apontando durante esse trabalho, 

está relacionado ao uso e efeitos do currículo como documento que governa a escola e a 

educação – um elemento e conjunto de regras, fundamental para as orientações pedagógicas. 

 Nesse sentido, consideramos importante pensarmos dois pontos acerca do currículo: 

a) a urgência de revisão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (no sentido de tratarem a 
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violência contra mulher, como prática socialmente não aceita); e b) que na “impossibilidade” 

de sua não existência na escola, que pelo menos sejam minimizados seus efeitos sobre as 

práticas educacionais. Assim, por sua vez, as práticas educacionais e a escola devem ser 

ressignificadas para que, deixando de ser/estar exercida numa relação vertical, possam ser 

discutidas, pensadas e praticadas nas relações de sociais que buscam a felicidade, a justiça e o 

equilíbrio nas relações entre as pessoas humanas. 

Outrossim, além da revisão dos PCN, bem como do seu paulatino enfraquecimento, 

igualmente deve ser feito com os currículos das instituições educacionais (escolas de ensino 

fundamental, médio e tido superior). Obviamente que esse documento é produtor direto de 

outros – inclusive o próprio Projeto Político Pedagógico – que, embora pouco discutido e 

muitas vezes não conhecido, também está presente no governo dessas instituições. Isso 

significa afrimarmos que as pessoas envolvidas nas relações educacionais passariam a ter 

mais liberdades quanto ao exercício do pensar/agir no mundo educacional, exercendo mais as 

suas capacidades de conhecer o mundo em que vivem.  

Nesse sentido, com o rompimento da perspectiva educacional orientada pela 

verticalização das relações de poder/saber, as divisões de classes, e as diferenças de cor, raça, 

etnia e gênero (em particular), ao invés de serem marcadores de desigualdade e violência, 

passariam a ser vivenciados pelas pessoas como alternâncias próprias das qualidades 

humanas. Isso pode ser possível quando no exercício das liberdades humanas, juntamente às 

práticas sociais responsáveis para com as outras pessoas, participando todos das construções 

sociais. O que existem mudanças significativas na forma de se pensar/fazer educação, pois a 

educação que é imposta pelas instituições do Estado (educação formal) está pautada na 

disciplina, ordem e verticalização das relações. 

O deslocamento da idéia de educação como prática direcionada aos processos de 

ensino (aos que sabem) e aprendizagem (aos que não sabem) possa ser ressignificada pela 

concepção de troca de saberes. Não estando essas trocas de saberes marcadas pela imposição 

de um saber maior ou mais importante que outro, mas conhecimentos igualmente 

significativos para suas respectivas necessidades para os usos dos humanos. Nesse contexto, 

com a abertura de novas possibilidades de se pensar nas relações, de forma horizontal, fazem 

com que as diferenças de gênero não sejam mais corroboradas pelos currículos (enfraquecidos 

no seu sentido regulador). 
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Do que ainda queremos considerar 

Um trabalho dissertativo é um processo de aprendizagem intensa, e muito marcado 

por algumas limitações de diversas situações. Obviamente que esse trabalho poderia ter 

avançado mais, no entanto, fomos até o possível para este momento. Isso significa dizermos 

que em outros momentos será possível amadurecermos e potencializarmos algumas 

compreensões e discussões deste trabalho. A educação como campo/tema para ser estudado, 

discutido e vivenciado será por muito tempo ainda alvo de interesse dos humanos. E, como 

disse Tomaz Tadeu (1995), essas reflexões devem começar a partir de uma teoria crítica da 

educação,  

(...) a contestação e o questionamento constante, mas não a partir de uma posição 

superior, vanguardista, epistemologicamente superior, e sim a partir do interior 

mesmo das relações de poder e do questionamento de seu próprio envolvimento no 

estabelecimento de hierarquias, posições e autoridades privilegiadas. Trata-se de 

uma tarefa na qual a epistemologia se subordina à política e não o contrário. 

(SILVA, Tomaz Tadeu, 1995, p. 260) 

Nesse sentido, o caráter político das discussões em educação, abordando os mais 

variados temas (como o que abordamos em especial aqui neste trabalho – a violência contra 

mulher), está fortemente presente nos caminhos das discussões sobre educação. Assim, 

discutirmos a educação numa perspectiva política é também discutirmos o papel, o lugar e a 

construção das políticas, bem como pensarmos os limites das relações políticas no âmbito 

público e privado. Sabermos em que momento as políticas são de interesse público, e em que 

momento essas políticas atendem a interesses privados de grupos privilegiados. 

Ao analisarmos as políticas públicas de combate a violência contra mulher, bem 

como os mecanismos de enfrentamento a esse tipo de violência (como no caso da Lei Maria 

da Penha), entendemos que existem avanços extremamente significativos. Assim como 

também concebemos que há a manutenção de práticas coletivas baseadas em violências tão 

fortes quanto a que se pretende combater. É relevante que continuemos a pensar e agir de 

maneira a não aceitarmos nem legitimarmos práticas que viabilizem a desigualdade e a 

injustiça entre as pessoas humanas pelo fato de serem diferentes. E que o exercício das 

práticas educativas não seja marcado pela violência, mas pela solidariedade humana. 
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