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Vamos resumir: um coelho branco é tirado de dentro de uma 
cartola. E porque se trata de um coelho muito grande, este truque 
leva bilhões de anos para acontecer. Todas as crianças nascem 
bem na ponta dos finos pêlos do coelho. Por isso elas conseguem 
se encantar com a impossibilidade do número de mágica a que 
assistem. Mas conforme vão envelhecendo, elas vão se 
arrastando cada vez mais para o interior da pelagem do coelho. E 
ficam por lá. Lá embaixo é tão confortável que elas não ousam 
mais subir até a ponta dos finos pêlos, lá em cima. Só os filósofos 
têm ousadia para se lançar nesta jornada rumo aos limites da 
linguagem e da existência. Alguns deles não chegam a concluí-la, 
mas outros se agarram com força aos pêlos do coelho e berram 
para as pessoas que estão lá embaixo, no conforto da pelagem, 
enchendo a barriga de comida e bebida: 
— Senhoras e senhores — gritam eles —, estamos flutuando no 
espaço! 
Mas nenhuma das pessoas lá de baixo se interessa pela gritaria 
dos filósofos. 
— Deus do céu! Que caras mais barulhentos! — elas dizem. 
E continuam a conversar: será que você poderia me passar a 
manteiga? Qual a cotação das ações hoje? Qual o preço do 
tomate? Você ouviu dizer que a Lady Di está grávida de novo? 
(Jostein Gaarder – ―O Mundo de Sofia‖) 



 

 

RESUMO 
 

MENEZES, Rhute Filgueiras de. A Lei Maria da Penha: entre (im)possibilidades de 
aplicabilidade para feministas e operadores do Direito. Recife/PE, 2012. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-graduação em Psicologia da 
Universidade Federal de Pernambuco. 
 
A violência contra a mulher é considerada um problema de saúde pública e é 
reconhecida como uma prática que vai de encontro aos direitos humanos, sendo 
debatida em diversos espaços de atuação política. A sanção da Lei 11.340/06, em 
2006, que tipifica como violação aos direitos humanos a violência contra a mulher, 
mudou radicalmente a perspectiva de estudos e ações nesse campo. Esse tipo de 
violência, ao ter sido tipificada como crime, diluiu as fronteiras entre o público e o 
privado. A Lei 11.340/2006 foi recebida com desconfiança, como aponta Maria 
Berenice Dias (2010), pelos operadores do Direito. Alvo de ferrenhas críticas, é vista 
como indevida e inconveniente por eles. Há quem a desqualifique, mostre 
imprecisões e proclame inconstitucionalidades. Tudo isso pode ser visto como uma 
forma de resistência para adotar a nova lei da violência contra a mulher, que 
responde a históricas demandas do movimento feminista. O direito se constitui como 
uma arena de produção de verdades, sendo eleito o espaço por excelência da 
atuação institucional e obscurecendo os limites do próprio direito (CAMPOS, 2008). 
A atual judicialização de aspectos do cotidiano fornece ao Estado poder para intervir 
em questões que antes eram localizadas no âmbito do privado (RIFIOTIS, 2008). O 
objetivo deste trabalho é investigar a construção e desenvolvimento de argumentos 
explicitados, em documentos de domínio público, por feministas e por operadores do 
Direito que alimentam o campo de tensões no Brasil acerca da aplicabilidade da Lei 
Maria da Penha. Os documentos foram analisados em dois espaços virtuais: o site 
do Observe, circunscrito dentro do movimento feminista, e o site do JusNavigandi, 
representando os operadores do Direito. Os documentos foram analisados à luz da 
análise de discurso, inspirada em Fairclough. Os dados coletados foram 
categorizados conforme segue, em quatro categorias: (1) Representação ou Na luta 
do fraco contra o forte, a lei liberta e a liberdade escraviza; (2) Família em perigo; (3) 
Aplicabilidade para homens; e (4) (In)constitucionalidades da Lei. Na primeira 
categoria, os dados apontaram para debates atuais acerca da representação, se 
esta deve ser condicionada ou não. Na segunda, o discurso feminista concebe como 
primordial a autonomia do casal, enquanto os operadores colocam a família em uma 
situação desfavorável em relação à responsabilidade do casal sobre a manutenção 
deste relacionamento. A terceira categoria apontou para juristas aplicando a Lei 
Maria da Penha para a proteção do homem, enquanto as feministas desaprovam tal 
conduta. Por fim, sobre as (in)constitucionalidades, percebeu-se que existem 
doutrinadores que apontam alguns artigos da Lei 11.340/06 como um fundamento 
invocado para sustentar sua inconstitucionalidade. Porém, uma lei, para ser 
inconstitucional, deve ferir gravemente a Carta Magna, o que não é o caso da Lei 
Maria da Penha. Nas considerações finais, foram indicadas as dificuldades em se 
chegar a um consenso quando se tratam de pessoas julgando pessoas. Existem 
jurisprudências e possibilidades de múltiplas interpretações das leis que continuam 
por acentuar as tensões e as (im)possibilidades de aplicabilidade. 
 
Palavras-chave: Violência Contra a Mulher. Direitos Humanos. Lei Maria da Penha. 
Judicialização. Feminismo. 



 

 

ABSTRACT 
 

MENEZES, Rhute Filgueiras de. The Maria da Penha Law: between (im)possibilities 
of applicability for feminists and the operators of the law. Recife / PE, 2012. Thesis 
(Masters in Psychology) – Postgraduate Program in Psychology, Federal University 
of Pernambuco. 
 
Violence against women is considered a public health problem and is recognized as 
a practice that goes against human rights being debated in different areas of political 
action. The enactment of Law 11.340/06, in 2006, which defines as a violation of 
human rights violence against women, has radically changed the perspective of 
studies and actions in this field. This type of violence, defined as a crime, narrowed 
the boundaries between public and private sectors. Law 11340/2006 was received 
with suspicion, as pointed out by Maria Berenice Dias (2010), by the operators of 
law. Targeted of fierce criticism, it is seen as inappropriate and inconvenient by 
them. There are those who disqualify it, show inaccuracies and proclaim it 
unconstitutional. All this can be seen as a form of resistance to adopt the new law of 
violence against women, which responds to historical demands of the feminist 
movement. Law is constituted as an arena for the production of truths, being elected 
the space par excellence of institutional performance and obscuring the boundaries 
of the law itself (CAMPOS, 2008). The current legalization of aspects of everyday life 
gives the state power to intervene in matters which were previously located within the 
private (RIFIOTIS, 2008). The objective of this study is to investigate the construction 
and development of explicit arguments in public documents, by feminists and by 
operators of the law which feed the field on tension in Brazil about the applicability of 
Law Maria da Penha. The documents were analyzed in two virtual spaces: the 
Observe site, circumscribed within the feminist movement, and the JusNavigandi site, 
representing the operators of the law. The documents were analyzed in the light of 
discourse analysis, inspired in Fairclough. The collected data were categorized as 
follows, in four categories: (1) Representation or In the struggle of the weak against 
the strong, the law liberates and freedom enslaves, (2) Family in danger, 
(3) Applicability for men, and (4) (Un) constitutionality of the Law. In the first category, 
the data pointed to current debates about the representation, if this should be 
conditioned or not. Second, the feminism discourse conceives as primary autonomy 
of the couple, while operators place the family in an unfavorable position in relation to 
the responsibility of the couple on the maintenance of this relationship. The third 
category pointed to lawyers applying the Maria da Penha Law for the protection of 
man, while feminists disapprove such conduct. Finally, on the (un)constitutionality, it 
was noticed that there are scholars who point to some articles of Law 11.340/06 as a 
plea to sustain its unconstitutionality. However, a law to be unconstitutional, would 
seriously injure the Magna Carta, which is not the case of Maria da Penha Law. The 
final remarks were given the difficulties in reaching a consensus when dealing with 
people judging people. There are case law and possibilities of multiple interpretations 
of laws that continue to highlight the tensions and the (im) possibilities of applicability. 
 
KEYWORDS: Violence Against Women. Human Rights. Maria da Penha Law. 
Judicialization. Feminism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em abril de 2006, iniciei no Núcleo de Pesquisas em Gênero e 

Masculinidades (Gema) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) uma 

pesquisa sobre violência contra a mulher. Pesquisamos, inicialmente, os serviços 

nos quais era dado o espaço da fala aos homens que agrediam suas companheiras, 

começando no campo aonde até então chegavam às denúncias: na Delegacia da 

Mulher e nos Juizados Especiais Criminais. 

Conseguimos encontrar em Recife/PE um serviço que funcionava dentro da 

própria delegacia e que, ―supostamente‖, educava os homens autores de violência: a 

―Oficina do Homem‖. Essa oficina se caracterizava pela descontinuidade de 

atendimentos, com encontros quinzenais, e, pela incipiente estrutura física, às vezes 

não era possível comportar a quantidade de homens que participavam do encontro. 

Esse momento era facilitado por um policial do sexo masculino, com o argumento de 

que uma mulher interferiria na condução do grupo. Nenhum agressor1 era obrigado a 

participar daquele momento, que era caracterizado pela exposição simplificada de 

alguns tópicos, sem espaço para troca. O objetivo da oficina era fazer com que o 

autor da violência pensasse sobre o que fez e que refletisse mais, da próxima vez 

que se visse em conflito com sua companheira. 

A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM), criada pelo 

Governo Federal em 2002, para atender aos interesses das mulheres, possui uma 

diretriz que aponta para que esse serviço não seja realizado no mesmo local onde 

há o acolhimento da vítima2. De acordo com a SPM, é proibido atender esses 

homens em delegacias e em Centros de Referência. Segundo Benedito Medrado, 

Jefferson Bernardes e Ricardo Pimentel Méllo (2010), a Delegacia da Mulher é um 

espaço destinado apenas às mulheres e qualquer homem que por lá aparecer ou é 

considerado agressor ou faz parte da ―classe‖. Ainda de acordo com esses autores, 

o homem que agride deve receber uma atenção que vá além da punição, porém 

ainda não se sabe como, onde nem quais profissionais irão realizar o ―tratamento‖ a 

ser destinado a esses homens. 

                                                 
1
 O termo ―agressor‖ merece algumas considerações. Utilizo aqui essa palavra enquanto sinônimo de homem 

autor de violência contra a mulher porque não é possível reduzirmos uma pessoa a um ato que ela comete, 
fixando-o através de uma identidade. Ao se falar ―agressor‖ imagina-se esse reducionismo. Porém, é esta a 
nomenclatura adotada na Lei 11.340/06. Apesar de considerar a possibilidade de mudanças e de reações 
diferentes para as pessoas, mantive o termo ―agressor‖, aludindo-me à lei aqui pesquisada (COSTA, 2010; 
MEDRADO, MELO, 2008). 
2
 Ao falar em vítima, percebam essa palavra como ―mulheres em situação de violência‖. 
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A violência contra a mulher é alvo de preocupação da Secretaria Nacional de 

Políticas para Mulheres. Atualmente, é considerada um problema de saúde pública e 

reconhecida como uma prática que vai de encontro aos Direitos Humanos, sendo 

debatida em diversos espaços de atuação política. Mas, nem sempre foi assim. 

Até meados da década de 1970, a violência contra a mulher existia, mas não 

era visibilizada. Para o Estado e a sociedade da época, esse tipo de violência não 

era reconhecido como sendo parte da esfera social e política (GOMES; TAVARES; 

SARDENBERG, 2010). Considerava-se essa prática pertencente ao âmbito privado 

e da normalidade3. A partir do final da década de 1970, essa conduta se tornou alvo 

dos movimentos feministas, chegando a ser sua prioridade. 

No contexto da violência contra a mulher, faz-se necessário situar o percurso 

do movimento feminista, inicialmente, no que diz respeito ao avanço da proteção dos 

direitos humanos das mulheres. Desde a Revolução Francesa, os direitos humanos 

foram pensados no/para o masculino: era sobre uma declaração universal dos 

direitos dos homens que se falava. Foi Olympe de Gouges, na França, em 1791, a 

primeira feminista a escrever uma versão desses direitos para as mulheres 

(declaração universal dos direitos da mulher e da cidadã) e por isso foi sentenciada 

à guilhotina em 1792 (SAFIOTTI, 1999). Joan Scott (2002) considera a mulher como 

uma cidadã paradoxal, que utiliza as diferenças sexuais (entre argumentos de 

igualdade e de diferença) para lutar contra sua exclusão política ressaltando suas 

diferenças sexuais. Neste sentido, podemos perceber uma ambiguidade no seu 

status nesse período histórico: ao mesmo tempo em que os legisladores da 

Revolução Francesa excluíram as mulheres dos direitos humanos, aprovaram leis 

tornando-as ―pessoas com direitos civis e objetos de preocupações legislativas‖ 

(SCOTT, 2002, p. 50), como, por exemplo, a definição do casamento como um 

contrato social em 1791 e em 1792 o divórcio como direito legal de ambos os 

cônjuges. 

A luta feminista ganhou espaço a partir de 1975 durante a I Conferência 

Mundial sobre a Mulher, acontecida no México. Foi lá que a Organização das 

Nações Unidas (ONU) decretou este ano como o ―Ano Internacional da Mulher‖, um 

marco instituinte do período de 1975-1985, como a ―Década da Mulher. 

Consequentemente, houve uma politização da violência contra a mulher, a qual 

                                                 
3
 Normalidade, nesse caso, refere-se a condutas rotineiras, não diz respeito à oposição com o patológico. 
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passou a ser debatida em encontros, seminários e congressos de mulheres 

(GOMES; TAVARES; SARDENBERG, 2010). 

No âmbito das lutas feministas por acesso a políticas públicas, a partir da 

década de 1990, ocorreram diversas Conferências Mundiais norteadoras da agenda 

das diversas nações, como as Conferências do Cairo e de Pequim, onde se 

problematizou a questão da violência contra a mulher. É interessante destacar que 

os movimentos feministas são plurais, inseridos em contextos sociais diferentes, e 

lutam para combater desigualdades diferentes a partir do olhar de cada sociedade e 

de cada momento histórico (ADRIÃO, 2010). 

Em agosto de 2006, o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, 

promulgou a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, 

reorientando o nosso trajeto enquanto pesquisadores/as de violência contra a 

mulher, pois agora as pesquisas com este tema deveriam estar atravessadas pelo 

olhar trazido nesta lei, popularmente conhecida como ―Maria da Penha‖, porque 

resultou, principalmente, dos esforços desta biofarmacêutica cearense – Maria da 

Penha Maia -, cuja dor serviu de inspiração para o ativismo. Em 1983, seu ex-marido 

tentou matá-la por duas vezes. Ele era professor universitário. Na primeira tentativa, 

utilizou uma arma, dando-lhe tiros. Ela ficou paraplégica por causa disso; na 

segunda, tentou eletrocutá-la no banho (HERMANN, 2008). 

A atual judicialização4 de aspectos do cotidiano fornece ao Estado poder 

para intervir em questões que antes eram localizadas no âmbito do privado 

(RIFIOTIS, 2008), como, por exemplo, a violência contra a mulher. Heleieth Safiotti 

(1999), em um de seus artigos, vem contradizer a máxima ―em briga de marido e 

mulher não se mete a colher‖, substituindo o ―não‖ por ―já‖ (SAFIOTTI, 1999, p. 82). 

A violência doméstica, diz ela, ocorre em um espaço onde deveria existir uma 

relação afetiva marcada pela não violência, e, quando acontece sua ruptura, via de 

regra, deve ser acionado o poder público, a partir de leis que dizem que ferir a 

mulher é ferir o Estado. A violência contra a mulher, tipificada como crime, dilui as 

fronteiras entre o público e o privado. 

Tal diluição de fronteiras pode remeter-nos à ideia explicitada por Donna 

Haraway (2009). A autora apresenta-nos a era do ciborgue, onde as categorias e os 

                                                 
4
 De acordo com Luanna Tomaz de Souza (2008), judicialização é um termo que ainda não foi dicionarizado e 

que pode ser confundido com judiciarização e justicialização. Judicialização significa algo que se origina no 
poder judiciário ou que se origina perante ele. Pode ser considerado ainda como a invasão do Direito nas 
instituições do mundo contemporâneo que determina e legitima modos de viver em sociedade. 
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dualismos tornam-se hibridizados e o que existe é uma confusão de fronteiras. O 

ciborgue está em todos os lugares, onde quer que haja tecnologia e seres humanos 

juntos. Ser ciborgue significa a interação do homem com a máquina. Tem a ver com 

o fato de irmos para a academia de ginástica e depararmo-nos com suplementos 

alimentares para modelarmos o corpo. Tem a ver com a ideia do corpo como uma 

máquina de alta performance. Neste mundo - que está cercando-nos atualmente – 

observa-se um sujeito pós-moderno. Não existe um sujeito alheio à cultura e às 

relações de poder e sim um sujeito que é discursivamente produzido. ―Uma das mais 

importantes questões do nosso tempo é justamente: onde termina o humano e onde 

começa a máquina?‖ (HARAWAY, 2009, p. 10) Não faz sentido, então falar em 

categorias puras, mas em um mundo permeado de ciborgues.  

Nesse sentido, Haraway (idem) propõe um tipo de sociedade cibernética, 

onde os limites entre o público e o privado, a máquina e o homem são muito tênues. 

É a sociedade entrelaçada por redes interconectadas e sobrepostas de maneira tal 

que fica difícil dizer, por exemplo, onde termina o público e onde começa o privado. 

O mundo é feito de híbridos, diz ela. O ciborgue muda a experiência de vida das 

mulheres. A ciência e a ficção contemporâneas estão cheias de ciborgues, criaturas 

simultaneamente animal e máquina, que povoam os mundos ambiguamente naturais 

e criados. O ciborgue é encarnado, mas eletrônico. Esta é uma heresia que pode ser 

nomeada de transgressão sagrada (HARAWAY, 2009). 

A Lei Maria da Penha poderia ser localizada a partir da cidadania do tipo 

ciborgue. Cidadania, como preconizado por Karla Galvão Adrião (2008), é uma 

estratégia política, e, no caso do feminismo, tem um significante demarcado 

claramente, o ser ―mulher‖. Este termo marca a diferença sexual fundada na 

desigualdade de gênero (SCOTT, 2002). Proponho a transposição desta noção de 

cidadania para a cidadania ciborgue, termo utilizado por Haraway (2009), onde 

existe uma imbricação de categorias. Haraway (idem) rompe com os dualismos e 

dicotomias existentes na forma de percebermos o mundo. Não existem categorias 

únicas e puras, mas um mundo permeado de ciborgues. Mais especificamente, 

cidadania ciborgue se refere a um tipo de cidadania que rompe as fronteiras entre o 

público e o privado. 

Desta forma, o privado torna-se político, e a partir desta assertiva do 

movimento feminista para evidenciar que o espaço doméstico é um lócus de status e 

também deve ser acessado em termos de espaço de acesso a direitos (COSTA, 
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2010; ADRIÃO, 2008; PEDRO, 2005, entre outras) podemos pensar em vários 

outros exemplos, como questões referentes ao planejamento familiar e ao aborto. 

Ambos são objetos de legislações específicas, de políticas públicas e programas de 

saúde implementados no Brasil a partir da segunda metade dos anos 80 (ROCHA, 

2004). 

Em levantamento bibliográfico realizado, no ano de 2010, constatei que 

ainda são incipientes as produções na área da psicologia que façam um estudo 

detalhado sobre a Lei Maria da Penha. A Lei 11.340/2006 é discutida por alguns 

autores do campo do direito, como Maria Berenice Dias (2010); Leda Maria Hermann 

(2008); Luiz Antônio de Souza e Vitor Kumpel (2008), só para citar alguns. 

Essa Lei5 tipifica como crime hediondo a violência contra a mulher. Foi 

promulgada no Brasil em um período onde homens agrediam suas companheiras, e, 

na maior parte das vezes, eram penalizados com a doação de cestas básicas ou 

trabalhos comunitários, sem nenhum caráter preventivo ou educativo. Nessa época6, 

a violência contra a mulher era localizada judicialmente como crime de menor 

potencial ofensivo e era de competência de Juizados Especiais Criminais (JECRIM) 

realizar o julgamento desses casos (RIFIOTIS, 2008; GOMES; TAVARES; 

SARDENBERG, 2010; PASINATO, 2010). 

A promulgação da Lei Maria da Penha representou grandes conquistas para 

o movimento de mulheres e feminista no âmbito da violência contra a mulher. Dentre 

estas, destaco que a nova lei inovou o ordenamento jurídico, retirando dos Juizados 

Especiais Criminais (JECRIM)7 os crimes cometidos contra mulheres na esfera 

doméstica e familiar, determinando a necessidade de criação de Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Art. 14, BRASIL, 2006). 

Baseada na literatura, aponto outras modificações da legislação supracitada 

em relação à Lei 9.099/95. Esta lei abrangia os crimes de violência contra a mulher. 

                                                 
5
 Sugiro ao leitor ou à leitora para maior compreensão dessa dissertação que leia na íntegra a Lei 11.340/06. 

6
 Estou me referindo ao termo ―Nessa época‖ porque essa situação permanece até hoje gravíssima. Isso não 

está no passado, tem continuidade até hoje, talvez até com o agravamento de certas circunstâncias, porque, por 
vezes, o homem diminui ou pára de agredir uma mulher, mas recrudesce outro tipo de violência. Dessa forma, é 
possível perceber certas nuances que talvez o monitoramento da aplicabilidade da Lei, alvo de meu estudo, não 
tenha dado conta. 
7
 Os Juizados Especiais Criminais (JECRIMs) foram criados a partir da Lei 9.099/1995, e frequentemente foi 

possível escutar o movimento de mulheres afirmar que ―[...] se antes da lei 9099/95 o tratamento judicial dado 
aos casos de violência contra a mulher era ruim, depois da lei ficou pior‖ (PASINATO, 2010, p. 19). A crítica era 
de que os JECRIMs banalizavam essa forma de violência, por um lado, ao classificá-la como ocorrências de 
menor potencial ofensivo, e por outro, pelo modo como os autores eram penalizados. A constatação era a de que 
a Lei 9.099/95 não oferecia a prevenção, punição ou erradicação desta violência. Ao contrário, contribuía para 
aumentar o sentimento de impunidade e alimentar o preconceito e a discriminação contra as mulheres na 
sociedade brasileira. 
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Neste sentido, o principal mérito da Lei 11.340/2006 é a definição de violência contra 

a mulher, e suas possíveis manifestações: física, psicológica, sexual, patrimonial e 

moral. Outra alteração diz respeito à doação de dinheiro e cesta básica como pena 

alternativa, que se torna proibida. 

Porém, apesar de explicitamente o artigo 41 da Lei 11.340/06 deixar claro: 

―aos crimes praticados com violência doméstica8 e familiar9 contra a mulher, 

independente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 

1995‖, ainda existem decisões judiciais que aplicam a pena de cesta básica aos 

ditos agressores, como observado no monitoramento realizado pelo Observe, uma 

instituição autônoma e feminista, da sociedade civil formada por núcleos de pesquisa 

e ONG de todo o Brasil, cujo objetivo fundamental é realizar o monitoramento10 da 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha. 

Utilizei em minha pesquisa documentos retirados de dois sites da Internet, 

um feminista (Observe – Observatório da Lei Maria da Penha) e um dos operadores 

do Direito (Jus Navigandi)11, onde colhi os dados em torno da aplicabilidade da Lei 

11.340 de setembro de 2006, partindo do pressuposto que as leis interferem na 

forma de as pessoas perceberem e agirem sobre o mundo e posicionam os sujeitos. 

Leis, a partir de uma perspectiva foucaultiana, podem produzir a verdade. Neste 

sentido, a verdade poderia estar ligada às formas jurídicas, a partir da ótica do 

poder, perpassando toda a sociedade, não de uma forma binária, na relação eu-tu; 

mas de uma maneira diluída nas relações (FOUCALT, 2009). No entanto, de acordo 

com Paulo Otoni (1998), a própria noção de verdade pode ser questionada e 

esfumaçada, pois existem os atos discursivos que constituem a realidade. Um tipo 

de ato que tem o ―poder‖ de produzir um efeito sobre outro interlocutor e sobre a 

realidade, provocando uma ação, é o perlocucionário. Entretanto, segundo John 

Langshaw Austin (1998), podem recair críticas sobre este ato, mas elas devem ir 

além do verdadeiro ou falso. Os enunciados podem ser considerados nulos ou sem 

                                                 
8
 Violência doméstica se refere ao lugar de ocorrência da violência: o espaço da casa. 

9
 A violência doméstica e familiar contra as mulheres é definida por Wânia Pasinato (2010) como aponta a lei: é 

um tipo de violência baseado no gênero (art. 5°) e como uma das formas de violação dos direitos humanos (art. 
6°). 
10

 O monitoramento se dá através da proposição de uma metodologia de monitoramento da Lei Maria da Penha, 
com indicadores sólidos que possa auxiliar em pesquisas futuras, bem como na construção de políticas públicas 
e ações políticas de prevenção e combate da violência contra a mulher (GOMES, TAVARES, SARDENBERG, 
2010). 
11

 A escolha dos sites, um feminista e outro dos operadores do direito se deu pelo motivo de que foi a partir do 

movimento feminista que foi possível a sanção da Lei em questão, e o outro se refere a quem coloca em prática 
a legislação. 
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efeito, caso sejam proferidos por alguém que não está em condições exigidas para 

agir. 

Neste momento, é interessante perceber o que Marilena Chauí (2006) 
identifica como ―saber competente‖, que se estabelece de maneira tão clara: 
não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa a qualquer outro em 
qualquer outro em qualquer ocasião e em qualquer lugar. Assim importante 
é muito mais quem fala e de onde fala, o que alimente uma profusão de 
personagens que passam a se considerar ―mais competentes‖ para falar 
sobre a lei (SOUZA, 2008, p. 5). 

Sob um primeiro olhar sobre o campo, percebemos que o site do 

Observatório da Lei Maria da Penha (http://www.observe.ufba.br/) considera a Lei 

11.340/2006 como fruto de conquistas das mulheres, e, portanto, uma lei que traz 

avanços, enquanto o site dos operadores do Direito (www.jus.uol.com.br) 12 tem 

outra visão, a de que ela é repleta de inconstitucionalidades. A título de introdução 

no debate sobre o fenômeno proposto e pesquisado, destaco agora algumas 

tensões entre o campo feminista e o jurídico. 

Ressalto primeiramente que a Lei Maria da Penha preconiza a intervenção 

jurídica do Estado apenas mediante a representação
13

 da ofendida. Desta forma, 

verifica-se uma ação penal pública condicionada à representação. Sendo assim, 

para o início da ação penal faz-se necessária a representação mediante a 

autoridade policial cuja função é encaminhá-la ao Ministério Público para 

oferecimento da denúncia. Contudo, nem sempre a ofendida é informada sobre essa 

questão e quando não representada, não é aberto o processo reprivatizando14, 

assim, a violência. 

Em segundo lugar, percebi em alguns dados a Lei Maria da Penha sendo 

utilizada para a proteção do homem15. Sabemos que em menor grau é o homem que 

sofre violência de sua parceira e não há uma lei específica para protegê-lo. Por 

conta disso, segundo dados colhidos no site dos operadores do Direito, um juiz de 

Mato Grosso, em 2008, conseguiu de maneira inovadora, aplicar medida protetiva de 

urgência em favor de um homem que vinha sofrendo constantes ameaças da ex-

companheira após o fim do relacionamento. Esse juiz reconhece a necessidade da 

                                                 
12

 O site escolhido para a área jurídica foi o Jus Navigandi, devido a indicação de uma informante-chave 

(conceito que será posteriormente elucidado), tradição e o respeito do mesmo dentro do âmbito judicial. O seu 
slogan, quando procurado do Google, é ―Jus Navigandi – O maior portal jurídico do país‖. 
13

 Representar significa manifestar o desejo de abrir processo penal, quando da ocorrência de algum crime. 
14

 Durante muito tempo, o movimento feminista lutou para que fossem visibilizadas as questões que envolviam a 
violência contra a mulher. Ao ser reprivatizada essa ação, volta para a esfera do privado, ficando, dessa forma, 
invisibilizada. 
15

 Apesar de não haver uma lei específica para a proteção do homem que sofre violência de sua parceira, ele, 
pelo princípio da igualdade, deve ser tratado pelo disposto no Código Penal. 
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lei para mulheres, mas expressa que algumas vezes é o homem quem sofre 

violência e por analogia essa ação deve ser julgada de acordo com a Lei Maria da 

Penha, devido à inexistência de lei similar para proteção do homem vítima de 

violência doméstica. 

No âmbito jurídico, realmente inexiste uma lei específica que proteja o 

homem vítima de violência, eventualmente, por sua parceira ou por alguma mulher. 

No entanto, a relevância da Lei Maria da Penha, normalmente esquecida, é que por 

uma condição histórica e cultural os homens se julgam em uma posição de 

legitimamente infringirem algum tipo de violência contra suas parceiras. No caso das 

mulheres agredindo os homens, sem querer minimizar a gravidade desta violência, 

há uma diferença fundamental: não se trata propriamente desta violência de 

gênero16, produzida e perpetuada do ponto de vista do mando masculino. E não 

quer dizer que as mulheres também não possam ser atravessadas por esse mando 

masculino. A perspectiva de gênero17 com a qual compartilho não associa, 

necessariamente, masculinidade com macho, anatomicamente falando. 

Essa questão da perpetuação dessas formas de violência talvez seja difícil 

de ser enfrentada, entre outros motivos, porque se trata de uma tessitura social na 

qual e pela qual nos subjetivamos, que é violenta e mantém esses binarismos e 

essas hierarquias de gênero permanentemente nessa condição performática do 

cotidiano. 

Um juiz de Sete Lagoas (MG), em 2007, declarou inconstitucional a Lei 

11.340/2006, decidindo a possibilidade de aplicabilidade da Lei contra as mulheres 

que agredissem seus parceiros, tendo como principal argumento as suas 

contradições e a falta de constitucionalidade, que segundo ele existem. Esse 

operador do Direito classificou esta lei como um ―conjunto de regras diabólicas‖ 

(RODRIGUES, 2007, p. 3) e que a ―desgraça humana‖ (RODRIGUES, 2007, p. 2) 

teria começado por causa da mulher. Em setembro de 2010, esse juiz foi afastado 

do cargo por pelo menos dois anos por preconceito contra a Lei Maria da Penha. 

Uma terceira questão relaciona-se ao lugar da família. Neste caso, outra 

dificuldade vem à tona. Usualmente é à mulher a quem é atribuído o ―papel‖ de 

conservar a unidade familiar. Neste sentido, qual(is) o(s) lugar(es) da mulher, qual o 

lugar da família? 

                                                 
16

 O conceito de violência de gênero será discutido mais adiante. 
17

 A perspectiva de gênero por mim adotada será discutida mais adiante. 
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Durante muito tempo, desde a civilização grega e romana, a mulher era 

considerada uma cidadã de segunda classe. Para o mundo grego, a mulher era 

excluída do campo do saber, tão valorizado para esta civilização (COLLING, 2004). 

Foi a partir do século XVI, durante o Iluminismo, que a relação 

poder/dominação se tornou mais clara. O saber-poder era destinado aos homens e 

somente a eles era permitido chegar à academia. 

Ana Colling (2004) considera que é preciso situar o sujeito, e, ao fazê-lo, é 

possível perceber a sua construção. Neste sentido, Michel Foucault (1926-1984) 

mostra uma história construída, e necessariamente fruto de interpretações, onde 

existem por trás relações de poder. Desta forma, se algo não foi sempre assim, nada 

determina que permaneça do modo que está. 

Haraway (2009) tece afirmações a esse respeito: se consideramos que o 

mundo é natural, significa que não pode ser mudado. Mas se levamos em conta que 

é uma construção diária, significa que é passível de mudanças. 

A forma de representar a mulher, como mãe, esposa dedicada, ―rainha do 

lar‖, que pode ser louvada e santificada, enfim sublimada, encontra seu oposto na 

Eva, debochada, sensual, que denigre a imagem do ser mulher para a sociedade 

(COLLING, 2004). Não pretendo com isso afirmar que existam oposições dessa 

forma. Considero que o ser humano é fluido e pode se modificar de acordo com as 

situações. No entanto, teço essas considerações para chamar a atenção do(a) 

leitor(a) para uma questão que por muito tempo permanece(u) ―naturalizada‖ nos 

discursos. 

Segundo Valéria Galdino (2007), a Lei Maria da Penha trouxe inovações no 

artigo 5º ao estabelecer que a família é uma comunidade formada por indivíduos que 

são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade, ou por 

vontade expressa e que as relações enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. Neste sentido, de acordo com Russell Parry Scott (1990), o 

cuidado é relativizado e co-existem variados modelos ou arranjos familiares. No 

entanto, a mulher ainda é vista como mantenedora do cuidado com os filhos. 

Essa questão da mulher que supostamente possui um instinto para a 

maternidade é discursivamente perpassada de geração em geração. Sabemos que 

os discursos têm poder. Por exemplo, os médicos, dentre outros profissionais, 

desenvolveram argumentos de ‗elevação‘ das mulheres: elas são tidas como as 

responsáveis pela nação. Médicos também afirmaram, pela anatomia feminina, uma 
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vocação das mulheres para a maternidade. Por outro lado, se elas se negassem a 

cumprir seus deveres, de mãe e esposa dedicada ao lar, eram vítimas de punições 

visto que ela era má e psicologicamente doente (COLLING, 2004). 

Foucault (1988) nos apresenta uma visão de que esses discursos e essas 

visões estão intimamente relacionados com a dimensão do poder, e buscam atingir 

todos os espaços dos dispositivos de verdade. O poder é ‗onipresente‘, em todos os 

momentos ele é produzido, a partir da complexa relação entre todos os pontos do 

dispositivo. 

O discurso jurídico aparece nesse cenário como legitimador de 

possibilidades de subjetivação. Foucault (2009a) dá condições para que seja 

possível a análise dos discursos jurídicos como produtores de verdade. Ele 

argumenta que os discursos têm materialidade. Uma vez que você fez alguma 

afirmação, você estará amarrado a ela. O discurso como produtor de verdade 

acontece como um jogo retórico18. Na verdade, não se estão buscando verdades, 

mas um argumento que possa ser tão forte que seja capaz de superar os fatos. 

Eva Blay (2008) apresenta uma visão interessante sobre isso. Diz ela: 

O hábil defensor ensina, passo a passo, a construção dessa imagem. 
Primeiro era necessário demonstrar o bom caráter do assassino. Segundo, 
era importante denegrir a vítima, mostrar como ela o levara ao ato criminoso 
(BLAY, 2008, p. 40). [...] ―No tribunal do Júri, o que se julga é o homem, 
muito mais do que o crime‖. Cabe ao Defensor munir-se de todas as 
informações possíveis para defender seu cliente. O bom advogado deve 
penetrar nos sentimentos que o levaram a cometer o crime, e para captar 
aquelas emoções deve se servir da literatura (BLAY, 2008, p. 42). 

 

O discurso da justiça é permeado pelo poder, que pode ser considerado 

como ―vetores de força que restringem ou permitem, legitimam ou condenam, que, 

enfim, definem os contornos e limites dessas produções‖ (PERUCCHI, 2007, p. 60). 

Vários discursos, no que diz respeito às relações entre os sexos19, 

atravessaram os tempos e chegou-se a uma hierarquização, onde o homem era 

quem detinha o poder e à mulher era destinada a procriação. 

Com o passar dos anos, essa visão foi se modificando, de forma lenta e 

resistente. Foi somente nos últimos anos do século XVIII que a figura do pai passou 

progressivamente de dominador a uma representação de uma paternidade ética, 

baseado na Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. 

                                                 
18

 Foucault (2009) trata o jogo retórico como uma luta, baseado em estratégias de ação e reação, dominação e 
esquiva, pergunta e resposta. 
19

 Estou utilizando a palavra sexo intencionalmente. 
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É preciso atentar para a forma que a mulher vitimada passou a ser 

protegida. A Lei 11.340/2006 é uma de suas formas de proteção. Segundo Dias 

(2010), os operadores do Direito têm uma enorme dificuldade para retirar a Lei Maria 

da Penha do papel e transformá-la em uma lei efetiva, que opere efeito na vida das 

pessoas. A efetividade da nova legislação pode ser constatada a partir da 

minimização dos índices de violência doméstica contra a mulher. 

De acordo com Dias (idem), a Lei 11.340/2006 foi recebida com 

desconfiança pelos operadores do Direito. Alvo de ferrenhas críticas, ela é vista 

como indevida e inconveniente. Há quem a desqualifique, mostre imprecisões e 

proclame inconstitucionalidades. Tudo isso serve como uma forma de resistência 

para adotar a nova lei da violência contra a mulher. 

Como compatibilizar a realidade limitada da aplicação da Lei Maria da Penha 

e as expectativas da população ao seu respeito? O direito é capaz de produzir fé na 

população, sendo eleito como o espaço por excelência da atuação institucional e 

obscurecendo os limites do próprio direito. Entretanto, a existência da lei e o seu uso 

são coisas distintas (CAMPOS, 2008). Leis podem ser vistas também, como 

defendido por Medrado, Bernardes e Méllo (2010, p. 127), como ―[...] tecnologias de 

governo ou de gestão da vida, que implicam modos de ser‖. 

Este trabalho pretende analisar os discursos das feministas e dos 

operadores do Direito acerca da aplicação da Lei Maria da Penha. 

Os caminhos seguidos nesta dissertação visam responder a seguinte 

questão: como se estruturam/constroem os argumentos explicitados, em 

documentos de domínio público, por feministas e por operadores do Direito que 

alimentam o campo de tensões acerca da aplicabilidade da Lei Maria da Penha? 

Para responder, trilhei meu caminho de acordo com o objetivo geral, que é investigar 

a forma de estruturação/construção de argumentos explicitados, em documentos de 

domínio público, desenvolvidos por feministas e por operadores do Direito que 

alimentam o campo de tensões em torno da aplicabilidade da Lei 11.340/2006. Os 

objetivos específicos são: 

 Identificar os argumentos que aparecem em documentos de domínio 

público, após a promulgação da Lei Maria da Penha, e se estão 

diretamente relacionados ao lugar discursivo ocupado pelas pessoas que 

os produziram; 
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 Justificar, dentre os argumentos identificados, se e em que medida 

apontam tensões em torno da aplicabilidade da Lei Maria da Penha; 

 Verificar se e em que medida os argumentos encontrados dialogam entre 

si. 

Esta dissertação tem inspiração foucaultiana e didaticamente está dividida 

em capítulos. No primeiro, apresento ao leitor e à leitora o marco conceitual, 

definindo e me posicionando frente às questões do feminismo, gênero, violência 

contra a mulher e Lei Maria da Penha. O feminismo é abordado a partir da noção de 

campo feminista. Nesta concepção, o movimento é cindido, não de maneira 

estanque, em três esferas: academia, governo e movimento (ADRIÃO; TONELI; 

MALUF, 2011). Gênero é concebido na interface considerada por Judith Butler 

(2003); Scott (2005) e Haraway (2009). No tópico sobre violência contra a mulher, 

além de questões conceituais, busquei elucidar a temática com exemplos colhidos 

do livro de Rosalind B. Penfold (2006). No eixo onde apresento a lei, propus-me a 

percebê-la principalmente a partir de suas tensões, não me esquecendo de situá-la 

para o(a) leitor(a) e definir aspectos centrais. 

No capítulo segundo trago para o(a) leitor(a) questões e posicionamentos 

referentes à metodologia. Procurei focar a discussão a partir de um referencial 

teórico-metodológico sobre pesquisa qualitativa (MINAYO; SANCHES, 1993; DEZIN; 

LINCOLN, 2006) e documentos de domínio público (SPINK, 2004). Proponho uma 

metodologia pautada na psicologia feminista (NOGUEIRA, 2001), e uma análise de 

dados contando com inspiração em Norman Fairclough (2008). 

No terceiro capítulo, inicio a análise propriamente dita e reforço as principais 

tensões em torno da aplicabilidade da Lei 11.340/2006 apontadas aqui na 

introdução, buscando enfocá-las e ―esmiuçá-las‖. Este capítulo também é 

subdividido em tópicos. No primeiro, dedico-me a investigar como as feministas e os 

operadores do Direito concebem a noção de representação da mulher. Além disso, 

contraponho as duas visões de uma forma fluida. No segundo, investigo a noção de 

família para as duas esferas. Em seguida, proponho-me a discutir o que denominei 

de, talvez, o ponto mais polêmico da dissertação: a aplicabilidade para os homens. 

Relacionei-o ao que discuti aqui na introdução e acrescentei outras informações. Por 

último, discuti um assunto, também polêmico, sobre a (in)constitucionalidade da Lei 

Maria da Penha, ora contestando teoricamente as visões dos operadores do Direito, 

ora concordando com elas. 
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No capítulo final, das considerações finais, explicito as aprendizagens que 

construí sobre este assunto durante o percurso do mestrado, fazendo um 

fechamento geral sobre as categorias de análise. 
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CAPÍTULO UM: MARCO TEÓRICO 

 

Ao longo deste capítulo busquei discorrer sobre temas que atravessam toda 

a minha pesquisa. Primeiramente abordo questões referentes ao campo feminista20. 

Além disso, traço considerações acerca de como o movimento feminista adquiriu os 

contornos que conhecemos hoje, considerando que esse campo tem interfaces 

políticas e teóricas. No tópico seguinte, delineio a forma como concebo as questões 

de gênero. Estas são conceituações que servem de base para o tema central desta 

dissertação: a violência contra a mulher. Em seguida, trabalho noções sobre a Lei 

11.340/06, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher e suas 

implicações, bem como indico algumas tensões que estarão no cerne do capítulo 

analítico. 

 

1.1- NOTAS SOBRE O CAMPO FEMINISTA NO BRASIL PÓS SÉCULO XX 

 

Uma das formas de se perceber o movimento feminista no Brasil é a partir 

de ondas ou momentos marcantes. De acordo com Adrião (2008), a primeira onda, 

ocorrida durante o século XIX e início do século XX, se caracteriza pela 

reivindicação de direitos políticos, na figura das sufragistas que lutaram pela 

conquista do voto. Joana Maria Pedro (2005) considera que a ―Segunda Onda 

Feminista‖, situada entre 1960 e 1970, priorizou a luta pelo direito ao corpo, ao 

prazer e contra o patriarcado. As palavras de ordem eram: ―O privado é político‖. O 

debate girava em torno da questão da autonomia. Já o terceiro momento, da década 

de 1990 até os dias atuais, é caracterizado pela maleabilidade dos sujeitos, é o 

interpelado pelo pós-estruturalismo, onde se busca a desconstrução de categorias 

estanques e fixas. 

Concordando com Adrião (2008), discuto que as mulheres, a partir da 

primeira onda feminista, buscavam sua inclusão no espaço democrático a partir de 

uma estratégia denominada redistributiva, ―centradas no trabalho, na violência e na 

saúde da mulher‖ (ADRIÃO, 2008, p. 123). Essa estratégia foi usada principalmente 

entre os anos de 1960 e 1970. Outra forma, conhecida como ―estratégia de 

reconhecimento‖, tomava a identidade comum ao grupo como ponto de partida. 

                                                 
20

 No decorrer da próxima seção, o termo ―campo feminista‖ será elucidado. 
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Desta forma, de acordo com Scott (2002), a diferença de sexo era exaltada como 

forma de originar exclusão e a partir desta diferença buscava-se o acesso à 

cidadania. Autoras como Karla Adrião, Juracy Tonely e Sônia Maluf realizam uma 

releitura de Scott (2002) e tomam a seguinte posição com a qual compartilho: 

[...] seja qual fosse a estratégia utilizada, esta tinha como eixo a existência 
de uma diferença sexual. Este é um paradoxo para o feminismo, pois 
busca acesso à cidadania utilizando como estratégia o significante que 
origina a própria exclusão, ou seja, admite que existe sim uma diferença 
entre as mulheres e os homens e que esta origina a desigualdade 
(ADRIÃO; TONELI; MALUF, 2011, p. 5). 

Outra maneira de se entender o feminismo é a partir da noção de campo 

feminista. Adrião, Toneli e Maluf (2011) desenham esta noção, sob a ótica de Lia 

Zanota Machado e Marlise Matos, como a divisão do movimento em três ―esferas 

feministas‖: a acadêmica, a do movimento e a do governo, fazendo a ressalva que 

estes não são âmbitos estanques, mas estão interligados e imbricados. Acrescento 

que no site do Observe é possível estudá-lo, inclusive a partir de suas tensões. 

Com relação à esfera acadêmica, em 1964, época da ditadura militar, 

algumas mulheres foram exiladas e entraram em contato com o feminismo 

internacional. No início dos anos 1980, ocorreu a anistia dessas exiladas e elas 

galgaram um espaço na academia, que consideravam ser um lugar neutro em 

relação à militância e à política, além de ser considerado por Lourdes Bandeira 

(2006) - uma feminista, que viveu no período ditatorial, tendo sido exilada - o espaço 

de maior abertura política, porque recebeu intelectuais que estavam deportados. 

Porém, apesar disso, as mulheres da academia, continua ela, eram conhecidas 

como ―as potrancas‖ (BANDEIRA, idem, p. 220) ou ―os(as) vindos(as) de fora‖ 

(BANDEIRA, ibidem, p. 221). Com essas expressões era demonstrada a 

marginalização que elas sofriam neste lugar. Nesse período, houve também a 

proliferação de núcleos de estudos sobre o feminismo e gênero. A universidade era 

vista como legitimadora de conhecimentos e contestadora das verdades que 

estavam em vigor. A psicologia feminista atende a essa legitimação do 

conhecimento pelas mulheres ao propor os ―saberes localizados‖ como uma forma 

de conhecimento (HARAWAY, 1995). Neste sentido, as mulheres continuaram a ser 

objeto de investigação, mas passaram a ser autoras do conhecimento e a 

explicitarem isso. Haraway (idem) defende que tão importante quanto os resultados 

da pesquisa é localizar quem está por trás do texto. 
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No que diz respeito à esfera do governo, houve uma luta das mulheres na 

reformulação da Constituição Federal que, em 1988, adquiriu novos contornos. Ao 

ter declarado o princípio da isonomia, a Carta Magna explicitou que todos somos 

iguais perante a lei (ADRIÃO, 2008). Um dos questionamentos que se faz com 

relação à Lei Maria da Penha é no sentido que ela fere esse princípio da isonomia e 

mais uma vez reforça a diferença. Essa tensão será tratada mais adiante. Na ótica 

de Cynthia Sarti (2004), é fato muito importante a ser considerado após a criação 

dessa Constituição Federal a alteração da condição da mulher na sociedade e o fim 

da tutela masculina na sociedade conjugal. 

Já a esfera do movimento feminista adquire contornos de caráter 

reivindicatório em busca de acesso a políticas. Neste sentido, por exemplo, ações 

para judicialização da violência contra a mulher pode ser abarcada, como tantas 

outras. Foram a partir de lutas do movimento feminista que foi possível a sanção da 

Lei Maria da Penha. Outro exemplo é de que o movimento feminista também 

possibilitou à mulher o direito ao voto. 

Em resumo, o movimento permite a visibilização dos sujeitos e suas 

especificidades. Em se tratando do governo, a luta é no sentido de se construírem 

políticas públicas de cidadania. O âmbito da academia é tomado por relações 

políticas e de saber. Nesse espaço, existem disputas pela hegemonia do campo 

científico. Convém destacar, no entanto, que a enorme quantidade de Núcleos de 

Estudos da Mulher, de Feminismo e de Gênero pode estar ficando isolada nas 

universidades. 

[...] Embora sejam, muitos deles, interdisciplinares, e estejam construindo 
conhecimentos importantes, questionamentos instigantes e, muitas vezes, 
ajudando a revolucionar a teoria com novas categorias de análise, as 
contribuições que apresentam tem grande dificuldade de extrapolar os 
muros da academia em geral e destes núcleos de estudo em particular 
(PEDRO, 2005, p. 175). 

Sarti (2004) revisita a trajetória do movimento feminista brasileiro desde os 

anos 1970 até o presente e defende que foi a partir dos Núcleos de Pesquisa 

acadêmica sobre a mulher que a questão da violência contra a mulher começou a 

ser tratada em delegacias próprias. Além disso, este tipo de violência alçou status de 

problema de saúde pública, merecendo uma atenção especializada. 

Em 1985, a partir de lutas do movimento feminista brasileiro houve, na 

cidade de São Paulo, o surgimento da primeira Delegacia Especial de Proteção à 

Mulher, ou Delegacia da Mulher (DM). Em 1995, foi promulgada a Lei 9.099, relativa 
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a penas abaixo de dois anos, e que enquadrava a violência cometida contra a 

mulher. Com essa lei foram criados os Juizados Especiais Criminais (RIFIOTIS, 

2008; GOMES; TAVARES; SARDENBERG, 2010; PASINATO, 2010; LAGO; 

RAMOS; BRAGAGNOLO, 2010), tidos como revolucionários pelos operadores do 

Direito, uma vez que seria possível para os cidadãos resolverem judicialmente seus 

conflitos de natureza penal, quando de menor potencial ofensivo. 

As Conferências Internacional do Cairo (1994) e de Pequim (2001) sobre 

população e desenvolvimento têm apontado direcionamentos aos países quanto ao 

enfrentamento da violência contra a mulher. É significante a participação das ONG 

na constituição e monitoramento de políticas públicas voltadas à atenção dessas 

mulheres. Tem sido a cada dia maior a participação dessas organizações na mídia 

em geral e em fóruns, o que tem levado a críticas acerca de como a violência contra 

a mulher se perpetua, como também de estratégias de enfrentamento da mesma 

(LEANDRO, 2009; GOMES, TAVARES, SARDENBERG, 2010; PASINATO, 2010). 

A Conferência do Cairo (1994) fortaleceu a necessidade de se perceber os 

homens como uma população a ser considerada no contexto da violência cometida 

contra as mulheres (ARILHA, UNBENHAUM, MEDRADO, 2001). No que diz respeito 

à violência doméstica, essa conferência recomenda que as responsabilidades 

masculinas na vida familiar devem ser incluídas nos conteúdos da educação infantil 

desde muito cedo, como forma de prevenir a violência contra mulheres e crianças 

(MEDRADO, 2006). Além disso, foi na Conferência do Cairo que se definiu o 

conceito de saúde sexual e reprodutiva. 

A Convenção de Belém do Pará (1994), convocada para tratar da violência 

contra a mulher nas Américas, foi assinada por 29 países. O Brasil é signatário desta 

convenção, que adquiriu força de lei, desde 1994. Este documento é o único 

instrumento internacional dedicado exclusivamente à violência contra a mulher 

(LEANDRO, 2009; GOMES, TAVARES, SARDENBERG, 2010; PASINATO, 2010). 

Pouco mais de dez anos após, em 2007, foi lançado o Pacto Nacional Pelo 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo governo Federal21, no Brasil. 

Este documento tem como objetivos diminuir os índices desse tipo de violência, 

disseminar uma cultura de paz e promover uma mudança cultural mediante 

                                                 
21

 Foi com a entrada do PT no Poder Executivo do Governo Federal, no ano de 2002, que se abriu um maior 
diálogo com os movimentos sociais, criando a Secretaria de Política para Mulheres (SPM) e conferências nas 
quais esse debate mesmo da promulgação da lei, bem como mecanismos para sua consolidação foram criados. 
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proposição de valores igualitários e éticos e de respeito às diversidades de gênero. 

Esse pacto visa garantir o direito das mulheres em situação de violência, 

considerando as questões raciais, étnicas, geracionais, de orientação sexual, de 

deficiência e de inserção social, econômica e regional (LEANDRO, 2009). 

Apresento agora para o(a) leitor(a) noções relativas a gênero com as quais 

compartilho: uma categoria de análise. 

 

1.2- A DIFERENÇA É O QUE TEMOS EM COMUM 

 

―Ninguém nasce mulher, torna-se mulher.‖ 

(SIMONE DE BEAUVOIR, 1967, p. 9) 

 

Acredito, respaldada em Thomas Laqueur (2001), Butler (2003) e Haraway 

(2009), que o sexo é uma construção discursiva, tanto quanto o gênero. As 

dicotomias, ainda que existam e reforcem desigualdades, devem ser questionadas e 

―borradas‖. Portanto, compartilho da noção de gênero de Butler (2003) quando a 

mesma diz que o mesmo se materializa em corpos nos quais transitam masculinos e 

femininos, performativamente. 

Convido o(a) leitor(a) a adentrar comigo na caracterização do campo de 

estudos que envolve as relações de gênero como uma categoria de análise. Inicio 

esta problematização com uma pergunta, baseada em Simone de Beauvoir (1967), 

quando, em ―O segundo sexo‖, ela afirma que não se nasce mulher, torna-se. 

Concordo com Butler (2003), quando ela se questiona: Será que realmente alguém 

se torna mulher? Será que esse ―tornar-se‖ é uma busca sem fim? Será que a 

afirmação de que não se nasce homem, mas torna-se homem, seria igualmente 

verdadeira? Da mesma forma que se pode nascer mulher ou homem e não ser 

nenhum dos dois, ou seja, ser assexuado. Esse é um problema que gira em torno do 

―tornar-se‖. As pessoas, nesse caso específico as mulheres (para intencionalmente 

chamar a atenção para elas), têm uma nacionalidade, uma religião, pertencem a 

uma determinada classe social, o que marca a diferença. Mas, ao mesmo tempo, 

possuem uma igualdade que é ―inerente‖ às minorias ao que intitulo de o enigma da 

igualdade e da diferença (SCOTT, 2005). Além disso, essas minorias estão em 

busca de uma ação afirmativa como uma estratégia política. 
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Butler (2006) apresenta o gênero como autorregulatório e que não segue leis 

e regulações preexistentes. Pode-se falar de gênero como um texto, como algo que 

descreve a forma que as pessoas devem se comportar, agir, os limites que devem 

ter ao estar sob as regulações de gênero. Como as normas que constituem o 

gênero, ao mesmo tempo constituem as pessoas e as previnem de sê-las elas 

mesmas? 

Scott (idem), em seu artigo ―O enigma da igualdade‖, se autointitulou ―como 

uma mulher que somente tem paradoxos a oferecer e não problemas fáceis de 

serem resolvidos‖ (p. 11). Faço minhas as suas palavras. O que proponho aqui são 

imbricações entre categorias difíceis de serem pensadas e vivenciadas como tal. 

Concordo com Scott (2005) e Haraway (2009) de que é preciso tensionar as 

dicotomias que ainda orientam as ações da maioria das pessoas. Ao superarmos 

tais dualidades, podemos romper as barreiras, por exemplo, entre indivíduo e grupo, 

igualdade e diferença, preto e branco, heterossexual e homossexual, e poderíamos 

pensar em várias outras dicotomias presentes em nossa sociedade. 

Em se tratando de dicotomias e dualidades, tomo a sexualidade como 

particularmente importante ao discutir gênero, porque parece que é onde este se 

baseia. Mas sexo e gênero não estão entrelaçados, como se um dependesse 

exclusivamente do outro. A teoria queer, por exemplo, vem problematizar essa 

noção. É possível se ter um sexo e não se comportar sexualmente como tal. A título 

de ilustração, apresento a transexualidade como um colapso para o binarismo 

homem/mulher; macho/fêmea; feminino/masculino (BUTLER, 2006). É possível 

ainda ser uma mulher e ser heterossexual, homossexual ou bissexual. 

É possível pensar masculinos e femininos como sendo construções culturais 

do que é socialmente aceitável ou a partir do ponto onde eles são subvertidos, como 

no caso da transexualidade. Homem e mulher não são as únicas formas de se 

compreender gênero. ―Una tendencia dentro de los estúdios de género ha sido 

asumir que la alternativa al sistema binario de género es uma multiplicación de los 

géneros‖ (BUTLER, idem, p. 12). 

O que define ser uma mulher? O fato de ser heterossexual? Ser 

homossexual? Haraway (2009) sobre isso comenta que não há nada que una as 

mulheres pelo fato de elas serem mulheres. Ser mulher não é a única identidade. Ela 

se define também pela profissão, pelo lugar que se ocupa, além dos fatores 

supracitados. Neste sentido, é possível ―brincar‖ com a ―identidade‖: 
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[...] Não existe nada no fato de ser ―mulher‖ que naturalmente una as 
mulheres. Não existe nem mesmo uma tal situação – ser ―mulher‖. Trata-se 
ela própria de uma categoria altamente complexa, construída por meio de 
discursos científicos sexuais e de outras práticas questionáveis. [...] A 
existência de uma dolorosa fragmentação entre as feministas (para não 
dizer ―entre as mulheres‖), ao longo de cada fissura possível, tem feito com 
que o conceito de mulher se torne escorregadio: ele acaba funcionando 
como uma desculpa para a matriz das dominações que as mulheres 
exercem umas sobre as outras (Haraway, 2009, p. 47). 

 

[...] A categoria ―mulher‖ nega todas as mulheres não brancas; a categoria 
―negro‖ nega todas as pessoas não negras, bem como todas as mulheres 
negras. Mas tampouco existe qualquer singularidade; o que existe é um mar 
de diferenças entre os diversos grupos de mulheres estadunidenses que 
têm afirmado sua identidade histórica como mulheres estadunidenses de 
cor. Essa identidade assinala um espaço construído de forma 
autoconsciente. Sua capacidade de ação não pode ter como base qualquer 
identificação supostamente natural: sua base é a coalizão consciente, a 
afinidade, o parentesco político (Haraway, 2009, p. 49). 

Nesse momento, faço uma alusão à Scott (2005) quando ela diz que 

igualdade e diferença são princípios que foram construídos historicamente. Pensar 

dessa forma, indica que somos responsáveis pelo reconhecimento da diferença e da 

decisão de ignorá-la ou de levá-la em consideração. A igualdade é uma escolha que 

esconde e ignora as diferenças trazidas pelos indivíduos. Porém, não quero polarizar 

o debate em torno de direitos individuais e identidades de grupo. Meu desejo é de 

que se percebam essas dicotomias como interdependentes, que estão 

necessariamente sob tensão e não como opostos. 

Concordo com Butler (2006) quando ela diz que existem estereótipos, não 

apenas em relação ao gênero, mas no que diz respeito às relações sociais, que são 

passadas de geração em geração. Parece que a masculinidade e a feminilidade 

perderam seus corpos. 

Em relação a isso Scott (1995) se questiona sobre quais e quantos direitos 

individuais podem ser violados quando minorias são tratadas como grupo. Os 

grupos, segundo ela, não permitem que as pessoas que deles fazem parte sejam 

tratadas como indivíduos, que devem ser avaliados por eles mesmos. Dessa forma, 

só existe igualdade quando indivíduos são julgados como indivíduos, únicos, 

particulares. Os grupos normalmente não são tão abrangentes para conseguir 

abarcar os diferentes tipos de pessoa que incluem. As mulheres tentaram lançar 

uma política de ação afirmativa chamando a atenção, ao mesmo tempo em que 

tentavam fugir, para aquilo que as colocavam dentro do grupo mulher: o seu sexo. 

Enquanto elas se identificavam como indivíduos, tensionavam essa categoria para 



33 

 

chamar a atenção para aquilo que as excluía do mundo político, da categoria de 

cidadã, por exemplo. 

Vivemos em um mundo que possui regras e normas sociais22. Ao pensar 

gênero dessa forma, como autorregulado, o que seria ―estar fora da norma‖? 

Devemos levar em consideração que a norma torna inteligível para nós o campo 

social. ―Ser no del todo masculino o no del todo femenina es seguir siendo entendido 

exclusivamente en términos de la relación que uno tenga con lo ‗del todo masculino‘ 

o ‗del todo femenino‘‖ (BUTLER, 2005, p. 11). 

Butler (op cit) acrescenta, baseada em Foucault, que normas possuem um 

caráter legal, que elas são codificadas a partir de códigos jurídicos, e mais 

tipicamente em constituições. Tudo isso deve ser situado historicamente, deve ser 

―um princípio absoluto e uma prática historicamente contingente‖ (SCOTT, 1995, p. 

15). A norma implica um modo de julgar. Concordo com Scott (idem) quando ela diz 

que as políticas de ação afirmativa enclausuraram a raça como uma questão de 

―negritude‖ e não de ―branquitude‖, assim como o gênero era uma questão de 

mulheres e não de homens. 

Gênero, da forma como explicito aqui, intersecciona categorias como raça, 

religião, classe social, grau de escolaridade. E não as penso como categorias 

estanques, ―naturais‖ (HARAWAY, 2009), mas considero que elas estão em mutação 

lenta e gradual. 

Somos pessoas inacabadas, e nos reinventamos a partir de relações com 

outras pessoas. Precisamos estar abertos à mudança que o outro nos proporciona. 

Gênero é uma construção diária, uma reinvenção corriqueira. O futuro abre muitas 

possibilidades sobre nós e é preciso percebê-las. 

Os conceitos de campo/movimento feminista e de gênero servem como 

pano de fundo para as questões que apresentarei a seguir, ao tratar da violência 

doméstica e familiar contra a mulher e da Lei Maria da Penha. 

 

1.3- MAS ELE DIZ QUE ME AMA 

 

Pessoas envolvidas em relacionamentos abusivos costumam confundir 
intensidade com intimidade. Aquilo parece íntimo porque é MUITO 

                                                 
22

 Butler (2005) faz a distinção entre regras e normas. A norma pode abranger uma diversidade de regras e pode 
ser uma maneira de produzi-las. Pode ainda ser associada a um princípio de valoração. Ela é capaz de regular 
todos os fenômenos sociais. 
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PESSOAL, mas intimidade requer confiança – e não existe confiança em 
relacionamentos abusivos. O padrão é mais ou menos este: BEIJO! TAPA! 
BEIJO! TAPA! BEIJO! TAPA! Para cada tapa, ganhamos um beijo, e para 

cada beijo ganhamos um tapa. Em qual deles escolhemos acreditar? No 
beijo, é claro. É O QUE NOS MANTÉM ALI (grifos no original) (Rosalind B. 

Penfold, 2006). 

O título desta seção ―Mas ele diz que me ama‖, é também de um livro, de 

uma autora que utiliza o pseudônimo de Rosalind B. Penfold. Ela faz questão de 

dizer que é um nome fictício porque ela conta a sua história neste livro. É um diário 

ilustrado, que trata da vida particular da autora, uma história real. Ela tinha 35 anos, 

era bem-sucedida profissionalmente e esposa maltratada. Nunca pensou que 

pudesse ser vítima de violência. Diz ela: ―Não me enxergo como vítima, mas como 

alguém que precisou passar por essa experiência para APRENDER E EVOLUIR‖ 

(PENFOLD, 2006, p. ix – grifos no original). 

A autora divide um relacionamento abusivo em cinco momentos: o primeiro é 

a fase de ―lua-de-mel‖; o segundo ―o médico e o monstro‖; o terceiro ―aguentando 

firme‖; o quarto ―deixando para trás‖ e o quinto ―voltando para mim‖. Vale salientar 

que esta é uma história que diz respeito a muitas mulheres e que é mais comum do 

que se imagina. 

Rosalind, ou Roz, conheceu Brian em um piquenique. Foi amor à primeira 

vista. Ele era um homem impulsivo e romântico. Viveram um conto de fadas durante 

algum tempo. Ele era viúvo e pai de quatro filhos. Dois meses após o início do 

relacionamento, ele a pediu em casamento, ao que ela negou. Começaram a fazer 

viagens de lua-de-mel até que ela aceitasse o pedido. 

Normalmente, o que se fala é que homens autores de violência contra a 

mulher são amáveis com as pessoas que o cercam, solícitos e educados. No 

entanto, em se tratando de sua companheira íntima, a situação se inverte. Eles são 

vistos como pessoas que têm um enorme medo de perder o controle. Sem querer 

ser tão determinista nas minhas colocações, acredito que este homem, visto dessa 

maneira, é um estereótipo e, como explicitei na conceituação de gênero, do qual eu 

me distancio. No entanto, fazer essa colocação aqui é importante para ilustrar o que 

aconteceu na história de Roz e Brian. Em uma dessas viagens, Brian mostrou que 

não era um ―príncipe encantado‖. Ele começou a maltratar Roz e a xingá-la. Ela 

preferiu acreditar que aquilo não tivesse acontecido. E começou a refletir sobre o 

seu comportamento enquanto mulher e o dele enquanto homem:   
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Figura 1 – Tentativa de desculpabilizar o autor de violência 

 

Fonte: PENFOLD, 2006 
 

Ela ficava tentando pensar em doenças como o transtorno de humor ou o 

alcoolismo, como explicações para o comportamento dele e terminou por achar que 

a culpa era dela. No entanto, ao pensar dessa forma, há uma tentativa de 

desculpabilizar o ato que o homem cometeu. Essa tentativa de não culpar o homem 

pelo que aconteceu relaciona-se com a noção de representação. Se a mulher sente 

que deve desculpabilizar o companheiro, termina não o denunciando. Outra 

característica que a mulher em situação de violência pode apresentar é a 

insegurança. Penfold (2006) exemplifica com Brian, que foi se mostrando uma 

pessoa, agressiva, ciumenta e a convivência com ele ―era como pisar em ovos‖ 

(PENFOLD, 2006, p. 78). Tentar encontrar um padrão para o qual fosse possível 

prever o seu comportamento era inútil.  
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Figura 2 – Estratégias para se controlar uma pessoa 

 

 
Fonte: PENFOLD, 2006 

 

Uma das formas de se perceber o fenômeno da violência contra a mulher é 

ver o que os(as) autores(as) de violência querem: a insegurança da mulher para 

poder controlá-las. Bryan diz que ao deixar uma pessoa insegura, torna mais fácil 

destruí-la e você pode fazer o que quiser com ela. Mais uma vez, pelas mesmas 

razões citadas anteriormente, esse comentário se faz importante aqui para ilustrar o 

que acontece na história e desmistificar o quadro. Ao chamar a atenção para isso, 

não pretendo fazer uma afirmação estanque. Como ao longo da dissertação venho 

defendendo, acredito em posições mais maleáveis e tênues. 

Esse era o princípio: deixar Roz insegura para que ele a pudesse controlar. 

Após esse período, vem a busca por ajuda, seguida pelo arrependimento do 

agressor. O Ministério da Saúde (2001) chama esse ciclo como ciclo de violência, 

mostrado na figura abaixo, e que pode durar até dez anos. 
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Figura 3 – Ciclo da violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde (Brasil 2001, p. 57) 

 

Valéria Galdino (2007) apresenta possíveis fatores que podem levar à 

violência: (1) distribuição desigual de poder entre os membros da família; (2) relação 

baseada em papéis e funções rigidamente definidas; (3) apagamento de limites 

entre os membros; (4) dificuldade para estabelecer diálogos e descontrole da 

agressividade; (5) baixo desenvolvimento de autonomia, entre outros. Atentem que 

são possíveis indicações. Não necessariamente toda e qualquer relação que 

apresente esta configuração será abusiva. Pensar dessa forma, seria criar um 

discurso maniqueísta. E não pretendo cair nessa armadilha. 

Como se nomeia essa situação? Violência contra a mulher? Violência de 

gênero? Violência doméstica? Violência doméstica contra a mulher? Violência 

intrafamiliar? Em relação à qual terminologia utilizar, Edélvio Leandro (2009) propõe 

uma discussão em sua dissertação sobre o termo mais ilustrativo dessa forma de 

violência, bem como as limitações de alguns termos utilizados. Baseado em ideias 

de Heleieth Saffioti (2001), ele traz uma definição de ―violência de gênero‖, 

considerada mais ampla que ―violência contra a mulher‖. A primeira nos remete a 

práticas de violência distintas e a uma rede de discussões, ações políticas e 

produções científicas. Várias vezes tem sido utilizada como sinônimo de ―violência 



38 

 

contra a mulher‖, uma forma mais específica, geralmente associada a delegacias, 

processos, lei, Justiça... que os robustecem em sua existência e em sua relevância 

social. 

―Violência de gênero‖ pode nos remeter ainda a todas as relações que 

envolvem o poder, estando aí incluídos a relação pai-filho; professor-aluno; homem-

mulher; patrão-empregado... (CORSI, 2006). Não é sobre essas violências que a 

presente dissertação se propõe a discutir. 

Também não é sobre ―violência intrafamiliar‖, já que esta inclui outros 

membros do grupo que não têm função parental, mas que convivem no espaço 

doméstico (GALDINO, 2007). 

É sobre a terminação ―violência doméstica contra a mulher‖, a mesma 

utilizada na lei, que se apresenta este trabalho, mais especificamente, a violência 

que é cometida contra ela, no espaço doméstico, por um(a) parceiro(a) ou 

companheiro(a) íntimo(a) que está baseada em padrões de gênero. A violência 

doméstica é aquela praticada por motivação doméstica, podendo ocorrer, inclusive, 

fora do âmbito do lar, e ocorre entre pai, mãe, filho(s), irmão(s), empregadas 

domésticas. 

Esse tipo de violência pode apresentar várias facetas definidas pela Lei 

Maria da Penha: física; psicológica, sexual; moral e patrimonial: 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 



39 

 

recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria (BRASIL, 2006). 

Ao definir os tipos de violência que podem acometer a mulher, a Lei 

11.340/2006 representou grande avanço. O artigo 7º da Lei 11.340/06 visibiliza e 

esclarece para os setores envolvidos, o público-alvo e a sociedade de uma forma 

geral, as múltiplas formas que giram em torno desse fenômeno. Ao mesmo tempo, 

define e faz a correspondência com os possíveis delitos. 

De acordo com Blay (2008), quando esses atos eram impunes, passavam 

uma mensagem de que crimes cometidos sob ―forte emoção‖ não mereciam 

punição. A Defesa utilizava uma tática onde o crime ficasse escondido na 

contraposição das duas personalidades, criando uma imagem social do homem e da 

mulher bem como modelando um comportamento. Ele havia defendido sua honra, 

ela deveria morrer por ter querido romper uma relação afetiva, por exemplo. 

Em se tratando do crime de estupro, 

[...] até a década de 1980, culpava-se a própria mulher pelo estupro. De 
vítima ela passava a autora com argumentos do tipo: ―usava saia curta‖, ―ela 
parecia oferecida, sua calça era muito justa‖. O movimento feminista 
contestava esses argumentos mostrando que se estupravam crianças, 
bebês, mulheres idosas, religiosas entre outras. As feministas, as 
Delegacias de Defesa da Mulher e várias ONGs procuravam estimular as 
vítimas a denunciar, a vencer o medo e a injusta vergonha que as acometia. 
Centenas de folhetos foram publicados com a mensagem: ―Você não é 
culpada: denuncie!‖ (BLAY, 2008, p. 58, grifos no original). 

O movimento feminista, em 1979, não admitia que se matasse ―por amor‖ ou 

condicionar a honra do homem a um comportamento da mulher. O lema ―Quem ama 

não mata‖ entrou para a linguagem de combate aos crimes cometidos contra a 

mulher (BLAY, 2008, grifos no original). 

Foi preciso inscrever o feminicídio23 no corpo da lei. Legislações podem 

funcionar como um sistema de crenças que permitem à sociedade continuar 

funcionando. Leis podem ser vistas como normas, que estão no nível do discurso e 

procuram regular as pessoas. 

 

  

                                                 
23

 Feminicídio pode ser definido como um conjunto de violências direcionadas às mulheres com o intuito de 
eliminá-las. Tem uma dimensão de impessoalidade que emana da estrutura de poder e patriarcal (SEGATO, 
2006; OBER, 2010). 
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1.4- LEI COM NOME DE MULHER 

 

No ano de 2002, aconteceu a Conferência Nacional das Mulheres 

Brasileiras, o que mobilizou todos os estados brasileiros e como resultado foi 

possível o estabelecimento de uma ―Plataforma Política Feminista‖, que abordou 

diretrizes voltadas à violência contra a mulher. Foi desenvolvida uma proposta de 

criação de uma Lei Integral de enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar 

contra as Mulheres e entregue à SPM, por um grupo de Organizações feministas, 

tais como a Agende – Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento, Themis – 

Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, Cfêmea – Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria, dentre outras. Houve mobilização e luta dessas ONGs para a criação de 

um projeto de Lei, e, devido as pressões, a SPM apresentou ao Congresso Nacional 

tal projeto, em novembro de 2004 (GOMES; TAVARES; SARDENBERG, 2010). Tais 

pressões também foram fundamentais para a sanção da Lei Maria da Penha, em 

2006. 

O objetivo da Lei Maria da Penha é ―coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 22624 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‖ (BRASIL, 2006). 

Ela foi aprovada em 2006, pelo presidente Lula, e é fruto de lutas e 

manifestações feministas pelo reconhecimento público da violência contra a mulher, 

como uma forma de violação aos direitos humanos e problema social. Tem por base 

a Convenção de Belém do Pará. 

Além dessas lutas e manifestações, houve a responsabilização do Estado 

brasileiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no caso de 

Maria da Penha. O relatório de julgamento desse processo aponta que o Estado foi 

omisso, negligente e tolerante em relação à violência doméstica contra as mulheres 

brasileiras.  

[...] O caso de Maria da Penha também foi reportado pelas entidades 
feministas ao Comitê da CEDAW, que em 2003 recomendou que o Estado 
brasileiro adotasse ‗sem demora uma legislação sobre violência e medidas 
práticas para acompanhar e monitorar a aplicação da lei e avaliar sua 
efetividade‘ (PANDJIARJIAN, 2007; PASINATO, 2010, p. 20). 

                                                 
24

 Esse artigo da Constituição Federal será posteriormente evidenciado. 
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A Lei Maria da Penha é a única específica para defender as mulheres em 

situação de violência, em seu artigo primeiro aponta a sua finalidade: ―cria 

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher‖ 

(BRASIL, 2006). Além de penas de punição aos homens, tem o propósito de 

proporcionar à mulher medidas protetivas de urgência, visando garantir sua 

integridade física e o acesso à rede de atendimento jurídico, social e psicológico. 

Além disso, estão previstas também, medidas visando educar as pessoas para que 

se combata a reprodução social da violência doméstica contra a mulher. 

A Lei assegura às mulheres condições para gozar dos seus direitos, 

independente de quaisquer fatores, como de classe, raça, orientação sexual, renda, 

cultura, religião (artº 3º, BRASIL, 2006). Para isso, o Poder Público ―desenvolverá 

políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das 

relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de todas as formas de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão‖ (BRASIL, 

2006). 

O propósito da Lei 11.340/2006 é garantir que a mulher tenha direito a uma 

vida sem violência (DIAS, 2010). É fundamentada em abordagens de gênero 

(violência doméstica e familiar contra a mulher) e de vitimização (por um lado foca 

na violência, por outro deixa a mulher em situação e posição de passividade, 

dicotomizando o debate). A categoria afetada é a mulher. 

De acordo com Dias (2010), o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha é 

desligar o conceito de violência doméstica da prática delitiva e considerar, inclusive, 

a concessão de medidas protetivas, ou seja, que nem todas as formas de violência 

são consideradas como delitos. Esse ato passa a ser visto sob a ótica da ação 

penal25 e da ação civil26. Até a criação da Lei 11.340/2006, o que era considerado 

crime em relação à violência cometida contra a mulher era a lesão corporal, que 

recebia pena mais severa quando praticada em decorrência de relações domésticas. 

O próprio conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher tratado 

na lei, em seu art. 5°, como ―qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe 

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

patrimonial‖ é merecedor de algumas considerações. Segundo Márcia Gomes, 

                                                 
25

 A Ação Penal, em linhas gerais, envolve ações que são consideradas crimes. 
26

 Ação Civil difere da Ação Penal porque não envolve crime. Tudo que não é crime é cível e está dentro da ação 
civil. 



42 

 

Márcia Tavares e Cecília Sardenberg (2010), existe melhor precisão em relação à 

violência cometida contra a mulher em torno de qual termo utilizar e que é mais 

ilustrativo deste ato. Utilizava-se violência conjugal, violência doméstica, violência de 

gênero, violência contra a mulher, deslocando a questão ora para o lugar de 

ocorrência ora para os atores, o que dificultava a punição e criminalização dos 

autores. Ao considerar ―violência doméstica e familiar contra a mulher‖, a lei situa o 

espaço onde ocorre a ação, bem como os sujeitos que podem estar envolvidos 

neste ato. De acordo com Leda Maria Hermann (2008, p. 101), ―[...] a lei tem por 

escopo proteger a mulher contra atos abusivos decorrentes de preconceito ou 

discriminação resultante de sua condição feminina, não importando se o agressor é 

homem ou outra mulher‖. 

A Lei Maria da Penha decorre da articulação bem-sucedida entre 

pesquisadoras e organizações feministas, Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres - SPM e Poder Legislativo Federal e institui uma política nacional de 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Responde às 

históricas demandas dos movimentos de mulheres, às necessidades das mulheres 

brasileiras ouvidas nas inúmeras audiências públicas que se realizaram em vários 

estados brasileiros durante sua tramitação no Congresso Nacional, aos 

compromissos assumidos pelo Estado brasileiro frente ao Comitê CEDAW que 

monitora o cumprimento da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Violência contra a Mulher (CEDAW), bem como às recomendações desse Comitê e, 

também, ao compromisso junto à Organização dos Estados Americanos, no que 

concerne ao cumprimento da Convenção de Belém do Pará (OBSERVE, s/d). 

A Lei 11.340/06 foi criada e sancionada a partir de várias manifestações 

feministas e veio para atender o compromisso da Constituição Federal, que 

proclama, no art. 226: ―A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado.‖ E garante, no art. 226, §8º 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 das suas relações‖ (DIAS, 2010, p. 33). 

Dias (2010) defende que o próprio conceito de família se amplia para 

qualquer relação íntima de afeto, independente de coabitação, inclusive agrega à 

esfera legal as uniões homoafetivas. No art. 2°, a lei aponta que ―Toda mulher, 

independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual (...), goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana‖. Inclusive Blay (2008), em pesquisa em 
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notícias da imprensa, boletins policiais de ocorrência e em processos criminais, 

apresenta-nos dados estatísticos de que são as mulheres brancas, alfabetizadas e 

trabalhadoras remuneradas as maiores vítimas desse tipo de violência. 

É interessante, ainda, destacar que as estatísticas mostram que no Brasil, 

até 2010, pelo menos 19 mulheres já foram para a cadeia por conta dessa 

legislação. Neste sentido, a Lei pune o público que teoricamente deveria proteger. 

Com dados mais atualizados, o Distrito Federal confirma a passagem de oito 

mulheres no presídio da capital em função da Lei Maria da Penha. Em caso de 

serem lésbicas, até é possível acionar a Lei Maria da Penha, mas aplicá-la para 

mães que agridem os filhos ou as mulheres que praticam violência contra os homens 

desvirtua o espírito dessa legislação (MARIZ, 2010). 

Segundo Luiz Antônio de Souza e Vítor Kumpel (2008), a família se 

organizou, tendo por centro a mulher, por ser a única capaz de gerar e perpetuar a 

espécie27. Hoje, temos uma complexidade do que pode ser considerado família. 

Existe a família homoafetiva, constituída por parceiros do mesmo sexo, que têm um 

vínculo comum; a família monoparental, normalmente quando apenas um dos pais 

vive com sua prole; as uniões eventuais; o namoro, com suas novas facetas. 

Considerando as famílias emergentes, a violência doméstica e familiar 

contra a mulher e a Lei 11.340/2006, é possível agora tecer comentários sobre 

sujeitos ativos e sujeitos passivos tratados pela lei. De acordo com Souza e Kumpel 

(2008), apesar desta tratar o sujeito ativo como ―agressor‖, é preciso perceber o 

sujeito passivo como ―ofendida‖. Neste sentido, deve ser imposta para os 

operadores do Direito a interpretação de que é somente a mulher que é a vítima e 

que o ―ofensor-agressor‖ pode ser tanto homem quanto mulher. Para fins de Direito 

Penal, quando o sujeito é colocado no masculino deve abranger tanto o sexo 

masculino quanto o feminino. Dias (2010) exemplifica possíveis relações que 

respondem pela prática de violência contra a mulher: ―[...] Os conflitos entre mães e 

filhas, sogras e noras, assim como os desentendimentos entre irmãs [...] 

companheiras de quarto ou co-habitantes de repúblicas são equiparadas aos entes 

tutelados na Lei Maria da Penha‖ (DIAS, 2010, p. 54) quando a agressão tem 

motivação de ordem familiar. Ela continua dizendo que: 

                                                 
27

 No entanto, através das novas tecnologias reprodutivas, não necessariamente se precisa apenas do corpo da 
mulher para o desenvolvimento do bebê (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2003). No entanto, não se trata apenas 
de uma questão reprodutiva, vai além, como exposto anteriormente na introdução. 



44 

 

Não só esposas, companheiras ou amantes estão no âmbito da 
abrangência do delito de violência doméstica como sujeitos passivos. Filhas 
e netas do agressor, sua mãe, sogra, avó ou qualquer outra parente do 
sexo feminino com quem o agressor tenha um vínculo de natureza familiar 
dão ensejo à aplicação da lei especial (DIAS, 2010, p. 56). 

Outro ponto a ser considerado em relação a Lei 11.340/2006 é no que diz 

respeito aos seus eixos de ação: punição, proteção e assistência e prevenção. 

Wânia Pasinato (2010, p. 14) sobre esse aspecto comenta: 

O primeiro eixo é da punição. Nele estão os procedimentos como a 
retomada do inquérito policial; aplicação de medidas de prisão em flagrante 
delito [...]; a proibição da aplicação de penas alternativas [..] e o veto para a 
aplicação da lei 9099/95 a qualquer crime ou contravenção que se configure 
como violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] No segundo eixo 
encontram-se medidas de proteção da integridade física e dos direitos da 
mulher que se executam através de um conjunto de medidas de urgência 
para a mulher aliado a um conjunto de medidas que se voltam ao seu 
agressor. [...] Finalmente, no terceiro eixo, estão as medidas de prevenção e 
de educação, compreendidas como estratégias possíveis e necessárias 
para coibir a reprodução social do comportamento violento e a 
discriminação baseada no gênero (grifos no original). 

Percebe-se que ocorreram várias mudanças que foram introduzidas com a 

Lei Maria da Penha e, como era de se esperar, no meio jurídico ocorreram reações e 

resistências. Existe um acalorado debate sobre as possibilidades jurídicas e os 

limites de alcance dessa ―nova lei de violência contra a mulher‖. Outro ponto de 

tensão que permeia essa lei se concentra sobre o aspecto de que apenas a mulher 

é protegida com essa legislação específica. Tentarei, com essa dissertação, 

explicitar esse debate. 

Como apontado na introdução, algumas tensões, que foram encontradas 

nos dados, serão analisadas com mais profundidade como, por exemplo, a 

representação da ofendida, a aplicabilidade para homens, o lugar da família e suas 

possíveis inconstitucionalidades, dentre outras. Agora, passo à parte metodológica 

desta pesquisa, no sentido de explicitar os passos de coleta e análise. 
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CAPÍTULO DOIS: METODOLOGIA 

 

 

O conhecimento científico é sempre uma busca de articulação entre uma 
teoria e a realidade empírica; o método é o fio condutor para se formular 
esta articulação. O método tem, pois, uma função fundamental: além do 
seu papel instrumental, é a ―própria alma do conteúdo‖, como dizia Lênin 
(1965), e significa o próprio ―caminho do pensamento‖, conforme a 
expressão de Habermas (1987). (Minayo e Sanches, 1993, p. 240) 

 

De acordo com Maria Cecília Minayo e Odécio Santos (1993), ―[...] um bom 

método será sempre aquele, que permitindo uma construção correta dos dados, 

ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria‖ (p. 239). Dessa forma, no embate entre 

quantitativo e qualitativo, e como uma forma de compreender os sentidos da ação 

humana, optei por uma forma de fazer pesquisa qualitativa, que agora passo a 

caracterizar brevemente para o(a) leitor(a). 

Quem se propõe a analisar os dados qualitativamente deve atentar para a 

noção da relação entre pesquisador e o seu objeto. Nesse tipo de estudo, é preciso 

saber que o objeto é vivo e, nesse sentido, modificável. É fundamental levar em 

consideração para quem se escreve, sob que condições históricas e sociais vive ou 

viveu ―o cientista‖, que influências recebeu, dentre outros. A partir desse 

conhecimento podemos situar a pesquisa histórica, cultural e socialmente, de forma 

que faça sentido para o(a) leitor(a). 

Corroborando com a afirmação acima, Norman Denzin e Yvonna Lincoln 

(2006, p.17) defendem que a pesquisa com enfoque qualitativo se define como 

sendo ―[...] uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em 

um conjunto de práticas que dão visibilidade ao mundo‖. Os pesquisadores dessa 

área utilizam vários métodos para tentarem compreender o assunto que está ao seu 

alcance, tais como entrevistas, observação participante, documentos de domínio 

público28. Cada olhar, no entanto, dá uma significação diferente à realidade. O 

compromisso do cientista é mais uma prática interpretativa no que se propõe a 

estudar. 

                                                 
28

 A definição de documentos de domínio público será dada mais adiante. 
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Atualmente, podemos encontrar diversas perspectivas qualitativas. Dentre 

elas, destaca-se a pesquisa de cunho feminista. Em um período onde existem 

estudos sobre ciência e tecnologia, a pesquisa feminista tentou por várias vezes 

definir o termo objetividade. Sabemos que o conhecimento é socialmente construído, 

isto implica dizer que existe um movimento de poder sobre o que é teorizado. Nesse 

sentido, a ciência não andaria em direção à verdade. Se é que existe verdade. É 

preciso perceber quem está por trás do texto que foi escrito e situá-lo historicamente 

(HARAWAY, 1995). 

De acordo com Conceição Nogueira (2001), pesquisadora, psicóloga e 

feminista, ao assumir o status de objetividade, a psicologia isentou-se da 

responsabilidade e do compromisso enquanto ciência. ―[...] Acreditando na 

existência de uma realidade diante da qual podem existir modos privilegiados de 

acesso, a psicologia acabou por aderir a uma ideologia que confere à razão 

científica um estatuto ahistórico, afirmando-se como uma potente retórica‖ 

(NOGUEIRA, 2001, p. 139). Segundo Haraway (1995), a objetividade feminista do 

ponto de vista de uma ciência se caracterizaria tão somente pelos/a partir dos 

saberes localizados.  

O conhecimento científico deve assumir a postura de poder social, 

politicamente engajado (DENZIN; LINCOLIN, 2006), questionador das dicotomias 

que implicam posições, tais como, sexo-gênero, objetivo-subjetivo, masculino-

feminino. Acredita-se que essas dicotomias são simplificações e que confundem, ao 

invés de esclarecer (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998). Além disso, 

Haraway (1995) e Nogueira (2001) consideram o conhecimento como 

necessariamente parcial, contextual e socialmente construído. 

Nessa forma de conhecimento, a ciência é vista como situada e datada 

historicamente e socialmente localizada, inserida em um posicionamento 

epistemológico no qual se considera que ―[...] A pessoa fica como que ‗encaixada‘ 

em um sistema histórico, social e político do qual não pode ser retirada e estudada 

de forma independente‖ (NOGUEIRA, 2001, p. 146). 

Nesta dissertação, analisei documentos de domínio público a partir dessa 

perspectiva supracitada. De acordo com Peter Spink (2004), quem se propõe a isso, 

deve-se assemelhar com um historiador, partindo da concepção que tanto o 

historiador quanto o arquivista, ―os guardiões de dados pelo tempo e os analistas de 
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dados em tempo‖ (SPINK, 2004, p. 135) são capazes de apontar possíveis caminhos 

para a busca e a interpretação. 

Na perspectiva de Spink (2004), é preciso deixar de pensar sobre o que é de 

nosso interesse e olhar para o que é criado, guardado ou deixado de lado pela 

passagem do cotidiano. Com isto, podemos descobrir uma variedade de 

possibilidades que existem e da densidade e variedade dos elementos presentes na 

produção de sentidos (SPINK, idem). Porém, na perspectiva feminista, como 

supracitado, nossos posicionamentos, nosso interesse e nosso olhar vão estar 

presentes, indubitavelmente. O que fazemos é uma interpretação do fenômeno. 

Como nos diz Peter Spink, 

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. Podem refletir as transformações lentas em posições e 
posturas institucionais assumidas pelos aparelhos simbólicos que permeia o 
dia a dia ou, no âmbito das redes sociais, pelos agrupamentos e coletivos 
que dão forma ao informal, refletindo o ir e vir de versões circulantes 
assumidas ou advogadas (SPINK, 2004, p. 136). 

Os documentos foram analisados sob a perspectiva da análise do discurso 

de Fairclough (2008) e delimitadas pelas teorias feministas e de gênero. Neste 

sentido, proponho-me a refletir sobre os jogos de verdade do ―não dito‖ em meio ao 

―dito‖ dos meus dados.  

A análise de discurso baseada em Fairclough (2008) implica pensar as 

palavras como tendo materialidade. Ao falar, já se produz uma ação, uma realidade. 

Fairclough (2008) utiliza-se de Foucault (2008, p. 31) para ilustrar a possibilidade de 

se compreender essa realidade produzida pelas palavras ao 

[...] compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; 
de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma 
mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a 
que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação exclui. 

 

Ao considerar as enunciações colhidas nos sites a partir dos meus 

questionamentos – que são como dispositivos disparadores – acessei as tensões 

que existem em torno da aplicabilidade da Lei 11.340/06. Não busquei possíveis 

generalizações, como também uma suposta particularização. Entendo que são 

produções discursivas que possuem uma historicidade e estão socialmente 

localizadas no tempo e no espaço, o que permite determinada configuração. 
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A partir do olhar do campo psi, buscando uma compreensão da 

subjetividade humana que busca guiar suas ações a partir de princípios que estão 

expostos nas leis, neste caso específico da Lei Maria da Penha, proponho um olhar 

crítico para construções de sujeitos, relacionando-os. 

 

2.1- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para atender aos objetivos deste trabalho, os documentos foram analisados 

em dois espaços virtuais: o site do Observatório da Lei Maria da Penha 

(OBSERVE)29, representando os discursos do campo feminista, e o site Jus 

Navigandi, representando posicionamentos de operadores do Direito. Utilizei como 

critérios para a seleção dos sites a relevância, visibilidade e confiabilidade desses 

espaços para a produção nacional, critérios estes reiterados pelo julgamento dos 

pares. 

Em contato com o campo de pesquisa30, encontrei lugares representativos 

das tensões sobre a Lei Maria da Penha para o movimento feminista. Este lugar 

possui um site na internet, de fácil acesso e que respondia pelas principais tensões 

que havia percebido no Encontro Internacional Fazendo Gênero 9. Como meu objeto 

de pesquisa se encontra na interface com a esfera jurídica, decidi procurar um 

espaço que também fosse representativo do campo do Direito. Optei por escolhê-lo 

por indicação de uma informante-chave31 que circula e é interlocutora32 do campo 

feminista e do legislativo, estando localizada mais precisamente na esfera do Direito. 

Essa informante me sugeriu três sites, dentre eles, foi escolhido o Jus Navigandi 

devido à maior quantidade de conteúdo para análise, antiguidade e recorrência 

quanto à produção de material virtual em questões jurídicas e doutrinárias33, o que 

enriqueceria minha dissertação. 

                                                 
29

 Essa palavra foi destacada em caixa alta para chamar a atenção do(a) leitor(a) sobre essa sigla que será 
utilizada na próxima nota de rodapé. 
30

 A autora desse trabalho realizou um trabalho de campo inicial ao participar do Seminário Internacional 
Fazendo Gênero 9, em agosto de 2010, importante arena de produção teórico-política nacional, onde foi possível 
realizar observação e conversar com informantes-chaves. Além disso, acompanhou o debate sobre o 
monitoramento do Observe, que teve um Simpósio Temático intitulado Feminismo e Políticas Públicas: 
Monitorando a Aplicação da Lei Maria da Penha. 
31

 O conceito de informante-chave está localizado dentro da Antropologia, e faz necessário apresentá-lo aqui. De 
acordo com Roberto da Mata (1978), um informante pode ser comparado a um nativo de uma região, é uma 
pessoa que detém segredos sobre uma determinada área e que pode fornecer ―lampejos‖ novos ao objeto de 
nossa investigação. 
32

 Interlocutora, de forma geral, é uma informante-chave com quem se estabelece um espaço para troca, para o 
diálogo (BECKER, 2008). 
33

 A Doutrina, a grosso modo, é a interpretação das leis por parte, a princípio, de profissionais do direito. 
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Considero que, assim como as entrevistas, que é um espaço fluido de 

conversação, técnicas usualmente utilizadas em pesquisas qualitativas, os sites, 

alvos da minha pesquisa, ao serem atualizados com frequência por pessoas, 

também permitem essa fluidez e interação. 

Além disso, foi necessário definir um marco temporal: foram considerados 

para análise documentos datados a partir do ano de 2006, período em que foi 

promulgada a lei, até 2011, período da pesquisa em questão. 

Ao definir os documentos, os seguintes procedimentos foram utilizados: (1) 

realizei uma leitura flutuante dos mesmos. (2) O material passou por uma releitura 

mais cuidadosa, tendo em vista que ajudou a identificar elementos que passaram 

despercebidos. (3) Com essas leituras minuciosas, tentei perceber argumentos que 

apontassem contradições em relação à aplicabilidade da lei. (4) Foram buscados 

temas que se repetiram e frases com significados parecidos. Em seguida, destaquei 

essas passagens para facilitar a organização posterior. (5) Após esse momento, 

identifiquei eixos de análise, que foram definidos a partir do material coletado, que 

deveriam estar em consonância com os objetivos da pesquisa. (6) Finalmente, 

estudei o que está por trás dos documentos, como os textos foram constituídos, a 

partir de que lugar discursivo, à luz de Fairclough (2008). 

A escolha dos sites como exposto acima foi realizada a partir de alguns 

critérios de seleção: a relevância, visibilidade e confiabilidade desses espaços para a 

produção nacional, critérios estes reiterados pelo julgamento dos pares. A escolha 

dos sites pela relevância e reiteração dos pares já foi explicitado em momento 

anterior. O site do campo feminista, o Observe34, tem representação nas cinco 

regiões do Brasil, o que permite a sua visibilidade. E ele se torna confiável na 

medida em que tem o respaldo do movimento feminista e foi criado pela Secretaria 

de Políticas para as Mulheres em parceria com feministas da academia. Este 

aspecto será discutido na próxima seção. 

Com relação ao Jus Navigandi, a sua escolha se deu pelo fato de ele possuir 

o maior conteúdo em trabalhos jurídicos publicados e, além disso, ser o maior site 

                                                 
34

 Participei em setembro de 2011 de um congresso da Associação Latino-Americana de Sociologia (ALAS), 
onde apresentei meu trabalho e houve controvérsias quanto a escolha dos sites. Segundo uma operadora do 
direito, o Observe tem um discurso fundamentalmente institucional e nem todas as pessoas que dele fazem parte 
se consideram feministas. Conforme foi elucidado anteriormente, trabalho com a noção de campo feminista, o 
que implica em três esferas, sendo a institucional uma delas. Quanto as pessoas que fazem parte do 
Observatório se auto-intitularem feministas ou não, argumento que dentro do próprio movimento, existem 
pessoas que não se consideram como tais mas que falam a partir desse lugar, o que é suficiente para essa 
pesquisa. 
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jurídico da internet brasileira. Outro aspecto que me fez escolher o Jus Navigandi 

(doravante Jus) é que, historicamente, o campo do Direito se constituiu como uma 

arena de produções de verdade (FOUCAULT, 2009a). Neste sentido, o espaço dos 

operadores do Direito já está institucionalizado, já assumiu um caráter de verdade, o 

que justifica a escolha do Jus, mesmo sabendo que qualquer pessoa pode inserir 

informações nesse site. O Observe, por sua vez, está buscando essa 

institucionalização. Ao veicularem um determinado discurso na internet, um lugar de 

grande circulação, elas estão visando atingir e responder a alguém, bem como se 

constituir enquanto um campo de legitimidade e respeito.  

 

2.2- SOBRE O CAMPO DE PESQUISA 

 

Como já falado anteriormente, realizei parte da minha coleta de dados no 

site do Observe, um espaço virtual cujo intuito é de acompanhar e fortalecer a 

aplicação da Lei 11.340/2006. O Observe foi pensado pela Secretaria de Políticas 

para as Mulheres (SPM). Segundo a SPM, esse observatório deveria envolver 

organizações de mulheres que tivessem ligação com universidades das cinco 

regiões do Brasil. Pensando que foi a partir da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres que foi possível haver a criação do Observe online, decidi que deveria 

situar minimamente a SPM para que o(a) leitor(a) possa saber do lugar de onde falo. 

A SPM é uma entidade do Governo Federal que reafirma os direitos das 

mulheres e luta para a conquista de políticas públicas, tendo em vistas o 

melhoramento de suas vidas. Adrião (2008), em sua tese de doutorado, afirma que 

foi em 2002, com a eleição presidencial do PT (Partido dos Trabalhadores), que 

possuía em seu bojo uma Secretaria Especial de Política para as Mulheres (SPM), 

desde a década de 1970, que esta alçou o status de ministério. A Secretaria foi 

criada no primeiro dia do governo Lula mediante Medida Provisória 103, que em 

2003 foi convertida na Lei nº 10.683/2003, que dispõe sobre a organização da 

Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências. Nesta Lei, a 

SPM foi transferida do Ministério da Justiça e passou a constituir a Presidência da 

República e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). Em seu art. 22 

aponta que: 

Art. 22.  À Secretaria de Políticas para as Mulheres compete assessorar 
direta e imediatamente o Presidente da República na formulação, 
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coordenação e articulação de políticas para as mulheres, bem como 
elaborar e implementar campanhas educativas e antidiscriminatórias de 
caráter nacional, elaborar o planejamento de gênero que contribua na ação 
do governo federal e demais esferas de governo, com vistas na promoção 
da igualdade, articular, promover e executar programas de cooperação com 
organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à 
implementação de políticas para as mulheres, promover o acompanhamento 
da implementação de legislação de ação afirmativa e definição de ações 
públicas que visem ao cumprimento dos acordos, convenções e planos de 
ação assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos à igualdade entre 
mulheres e homens e de combate à discriminação, tendo como estrutura 
básica o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Gabinete, a 
Secretaria-Executiva e até 3 (três) Secretarias (BRASIL, 2003). 

A Secretaria é divida em Gabinete da Ministra, Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Articulação Institucional e 

Ações Temáticas, Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 

Subsecretaria de Planejamento e Gestão interna. É dentro da Subsecretaria de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres que está a Coordenação-Geral de 

Acesso à Justiça e Combate à Violência, cuja coordenadora até o momento é Ana 

Teresa Iamarino. 

Dentro do site da SPM, existe na página inicial, um portal de notícias, 

contendo as principais matérias sob a ótica das feministas da Secretaria. Para se ter 

uma ideia do que estou falando, apresento agora a interface gráfica da página inicial 

da SPM, ou seja, a forma como ela se apresenta para nós: 
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Figura 4 – Interface gráfica do site da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres 

 

 

Fonte: www.sepm.gov.br 

 

Este site foi visualizado no dia 19 de abril de 2011. Pelo que é possível 

observar, dentro das notícias, há muita informação sobre a aplicabilidade da Lei 

Maria da Penha, bem como outros espaços para possíveis consultas sobre ela. De 

acordo com Alinne Bonetti, Luana Pinheiro e Pedro Ferreira (2008), desde 2005 a 

SPM conta com uma Central de Atendimento à Mulher – o Ligue 180, cujo intuito é 

muito mais informar e oferecer ajuda às mulheres que estão sendo vítimas de 

violência. 

Passo agora a caracterizar o Observe. Ele foi criado para fazer cumprir as 

recomendações da I Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, organizado 

pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SPM), que lançou um edital 

para a seleção de um consórcio, para que fosse construído e implementado um 

observatório para monitorar a Lei 11.340/2006. Desta forma, o Observe congrega 
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doze organizações, dentre estes estão núcleos de pesquisa e organizações não-

governamentais, com representação nas cinco regiões do Brasil. Sua sede está 

localizada em Salvador/BA, no NEIM – Núcleo de Estudos Interdisciplinares da 

Mulher -, criado em 1983. Sua principal representante é Cecília Sardenberg, que 

entende estar ―fazendo política ao atuar no campo acadêmico‖ (PEDRO, 2005, p. 

173). 

O Observe deu início a suas atividades em setembro de 2007 e 

[...] prevê o desenvolvimento de um conjunto de ações que visam 
acompanhar a implementação da Lei Maria da Penha e identificar avanços 
e dificuldades para a sua efetiva e plena aplicabilidade, gerando 
informações úteis para os movimentos de mulheres e para as instituições 
públicas responsáveis pelas políticas públicas de enfrentamento à violência 
doméstica e familiar contra as mulheres (GOMES, TAVARES, 
SARDENBERG, 2010, s/p). 

Ao acessar o site do Observatório, podemos visualizar no centro um link com 

as últimas notícias, e que, ao clicar sobre elas, podemos ver também as notícias 

mais antigas. Foi sobre estas notícias que depositei meus esforços de análise. O 

motivo da escolha é pela fluidez do conteúdo, bem como pela diversidade: existem 

notícias de fontes variadas. 

A sua interface gráfica é a seguinte: 

 
Figura 5 – Interface gráfica do site Observe 

 

 
 

Fonte: www.observe.ufba.br 
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Como é possível observar, é uma interface gráfica não muito complexa, que 

não conta com muitas informações em sua página inicial e o que chama mais a 

atenção é justamente a parte de notícias, localizada em um fundo rosa, que se 

destaca em meio ao azul e ao branco das laterais. A minha escolha se deu pelo fato 

de considerar essa parte mais dinâmica, e um espaço onde eu poderia realizar uma 

coleta longitudinal, ao levar em conta o período de publicação. Além disso, essas 

são informações mapeadas disponíveis e acessíveis sobre recursos para atender e 

enfrentar a violência contra as mulheres, como serviços e instituições públicas de 

segurança, justiça, saúde e a rede de serviços sociais – tanto públicas quanto de 

organizações não governamentais – existentes no Brasil. 

Quanto ao site do Jus Navigandi, descobri que ele se define como o maior 

portal jurídico da América Latina, em audiência, conteúdo e tradição. Descobri 

também que os usuários que frequentam esse espaço virtual é o maior dentre todos 

os sites jurídicos brasileiros. Sua audiência é maior do que a de todos os tribunais e 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Por mês, são registrados 5 milhões de 

visitas e 10 milhões de páginas vistas. 

Está no ar desde 1996, e por isso é um dos sites pioneiros da Internet 

brasileira. É o mais antigo site jurídico privado brasileiro com atualização diária. 

Desde 2000, está sob responsabilidade de Jus Navigandi Ltda., empresa que atua 

na área de edição de publicações, cuja sede é em Teresina/PI. Em 2005, passou a 

fazer parte do conteúdo do UOL, o maior portal da América Latina. Nele também 

coletei meus dados na parte de ―Buscas‖, que fica do lado superior direito da página 

inicial, porque era um dos recursos para filtrar as informações. Para melhor 

visualização, segue a sua interface gráfica: 
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Figura 6 – Interface gráfica do site Jus Navigandi 

 

 

Fonte: www.jus.uol.com.br 
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Podemos perceber que é uma interface bem mais complexa do que a do 

Observe, o que, em um primeiro momento, pode dificultar a visualização dos 

conteúdos. 

 

2.3- COLETA DE DADOS 

2.3.1- Sobre o Observe 

 

Coletei os dados em um mês, maio de 2011, por ter sido este o momento de 

maior apropriação da teoria e do objeto da pesquisa, de forma que pude refinar o 

meu olhar. Constatei que o material colhido no site do Observe frequentemente é 

proveniente de outros sites, como, por exemplo, da área jurídica, do governo ou de 

jornais e blogs que comentam sobre a aplicabilidade da Lei. 

A interface gráfica apresentada anteriormente é a homepage, ou página 

inicial, do Observe. Na parte superior, existem oito possibilidades de mudança desta 

homepage e acesso a outras informações: home, notícias, eventos, links, cadastre-

se, fale conosco, mapa do site, indique este site. É o que descreverei a seguir. Ao 

clicar em ―Home‖ o que aparece para quem está navegando no site é a página 

inicial. A parte de ―Notícias‖ nos leva para as notícias que aparecem no centro da 

página inicial, porém, apenas os títulos e as datas. A cor de fundo do nome Observe, 

em cima, muda de lilás para verde acinzentado. O ―Eventos‖ é destinado para 

divulgação de eventos relacionados à violência contra a mulher e Lei Maria da 

Penha/Políticas Públicas para as mulheres. Os ―Links‖ nos levam para endereços da 

web das ONG de gênero e feministas, como o CLADEM, Católicas pelo direito de 

decidir, CFÊMEA, entre outros. Na parte ―Cadastre-se‖ é um espaço para quem quer 

receber novidades do site: existem duas caixas, uma para colocar o nome, e outra 

para colocar o e-mail do/a interessado/a. ―Fale conosco‖ é para sugestões, dúvidas e 

comentários. ―Mapa do site‖ é uma sistematização do que podemos encontrar no site 

como um todo. ―Indique este site‖ é para indicar o Observe para um amigo. 

Logo abaixo, em uma barra horizontal, encontramos ―O que é violência 

contra a mulher‖; ―Ampliando conhecimentos‖; ―Em debate‖; ―Legislação‖ e 

―Imprimir‖. Quando clicamos em ―O que é violência contra a mulher‖, encontramos 

informações sobre definições de violência contra a mulher a partir da Convenção de 

Belém do Pará e da Lei Maria da Penha. ―Ampliando conhecimentos‖ nos leva para 

artigos, bibliografia e documentos que dizem respeito à violência contra a mulher e a 
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Lei Maria da Penha. ―Em debate‖ nos apresenta as temáticas feministas da 

atualidade: feminicídio, tráfico de pessoas – mulheres, regulamentação trabalho – 

profissionais do sexo e responsabilização e educação de homens agressores. 

―Legislação‖ apresenta um compilado das Leis, nacionais, internacionais e de outros 

países, que versam sobre violência contra a mulher, nele incluso a Lei Maria da 

Penha e suas alterações em tramitação no Senado e na Câmara, bem como leis 

anteriores que visavam combater a violência contra as mulheres. 

Na parte lateral esquerda da tela, aparece um menu com as seguintes 

possibilidades de acesso: ―O Observatório‖; ―Quem somos nós‖; ―Lei Maria da 

Penha‖; ―Dados do Observatório‖; ―Dúvidas frequentes‖ e ―Pesquisar no site‖. ―O 

Observatório‖ apresenta informações sobre o que é o observatório e um histórico do 

seu surgimento. ―Quem somos nós‖ nos mostra as coordenações nacionais e 

regionais, um breve resumo, bem como os links de acesso a elas; as organizações 

consorciadas, um breve resumo e seus respectivos links; as redes parceiras, com 

um resumo e os links delas e o apoio, somente com o logotipo. ―Lei Maria da Penha‖ 

é um espaço destinado a fazer um histórico da lei, os seus aspectos fundamentais e 

apresentar a lei na íntegra. ―Dados do Observatório‖ são os relatórios, estudos de 

casos e pesquisas realizadas pelo Observe. ―Dúvidas frequentes‖ é um espaço em 

branco. ―Pesquisar no site‖, apesar de ter explícito ―no site‖, encaminha-nos para o 

site de busca do Google. 

Interessante perceber que no site do Observatório o que se modifica ao 

clicar nos links é a parte onde tem ―Notícias‖, na página inicial, vide interface gráfica 

apresentada. Tudo o mais que contém o site permanece inalterado. 

 

2.3.2- Sobre os Jus Navigandi 

 

No site do Jus Navigandi, busquei por meio de um espaço de busca de 

dados e procurei por ―Lei Maria da Penha‖ para ver o que aparecia. Surgiram 10 

páginas de títulos de matérias, diversificadas, entre artigos, bem estruturados, fórum, 

onde as pessoas tiravam suas dúvidas, mas diferentemente do Observe, matérias 

apenas de dentro do site. Matérias mais longas, inclusive. Observei logo acima dos 

resultados encontrados, a existência de cinco abas que possibilitam filtrar os 

resultados, agrupando-os, conforme ilustrado pela Figura 6. 

 



58 

 

Figura 7 – Ilustração da busca de dados no site Jus Navigandi 

 

 

Fonte: jus.com.br/busca?q=Lei+Maria+da+Penha&qs=all 

 

Conforme mencionado no parágrafo anterior, as abas são: todo o site; 

revista; fórum; blogs; ajuda. Selecionei a opção ‗fórum‘, por também partir da 

interpretação que aí seria um espaço de troca entre as pessoas ―leigas‖ para o 

direito e os operadores do Direito, ou seja, aqueles que detêm o conhecimento e 

supostamente suas palavras pesam mais. O fórum funciona da seguinte forma: 

qualquer pessoa pode se cadastrar para participar com perguntas ou contribuições 

mais específicas, respondendo as questões. No entanto, apesar de qualquer pessoa 

poder se cadastrar para participar do fórum, o público-alvo do Jus Navigandi são 

profissionais interessados na área jurídica e acadêmicos de Direito. São advogados, 

estudantes e estagiários de Direito, magistrados, membros do Ministério Público e 

da Advocacia Pública, defensores públicos, delegados de polícia, auditores, 

servidores públicos, professores, contadores, administradores, árbitros, notários, 

economistas, engenheiros, bibliotecários... Quase a metade dos visitantes é da 

Região Sudeste, sendo que um quarto do total é do Estado de São Paulo. O Jus 

Navigandi conta ainda com grande penetração nas Regiões Sul e Nordeste. Em 

seguida, vêm os leitores das Regiões Centro-Oeste e Norte. 
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O fórum, de acordo com informações colhidas no próprio site do Jus 

Navigandi, se trata da mais tradicional página de discussões jurídicas na Internet 

Brasileira. O cadastro é necessário para coletar informações sobre os usuários, para 

possíveis responsabilizações civis ou criminais pelos possíveis abusos cometidos. 

Existe uma espécie de regimento para publicações de mensagens, onde: nenhum 

usuário pode enviar mensagens que apresentem: provocações, ofensas ou 

ameaças; indicação de nomes envolvidos em casos que possam afetar sua imagem; 

repetição de postagem; assuntos fora do contexto da categoria ou discussão 

correspondente; títulos que não descrevam claramente o conteúdo da mensagem; 

questões de provas; pedidos de modelos prontos de petições, contratos e 

monografias; anúncios de produtos, serviços ou sites; correntes de qualquer 

espécie; mensagens enviadas por usuários anônimos; conteúdos obscenos, 

vulgares, tendenciosos ou ofensivos à moral ou à legislação vigente. 

Em caso de eventual violação, a mensagem poderá ser excluída ou editada - 

neste último caso, será feita a devida menção a tal fato. Conforme o caso, o usuário 

transgressor poderá ser advertido ou banido do Fórum. 

O Jus Navigandi e os moderadores do Fórum têm o direito de excluir, mover 

ou encerrar qualquer discussão que violem as regras de conduta. Ocasionalmente, 

também poderão ser removidas mensagens com mais de seis meses de postagem 

que não tenham recebido respostas. Tal site se responsabiliza pelo Fórum, na 

medida em que tenta remover ou editar qualquer material indesejável logo que 

detectado ou denunciado. A denúncia poderá ser realizada ao clicar no link 

―Denuncie‖, que se encontra em cada mensagem do Fórum. 

Consegui coletar um total de 41 páginas de excertos ilustrativos de treze 

categorias. Não discorri sobre todas as páginas nem sobre todos os excertos (no 

Observe encontrei 61 trechos e no Jus Navigandi encontrei 131 trechos. A maior 

quantidade no segundo site é porque os fóruns continham mais páginas e as 

notícias do Observe eram menores e menos detalhadas). 

De acordo com o Quadro 1, os dados do Observe foram divididos em: 
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Quadro 1 – Categorização dos dados e frequência de aparição de cada categoria no site do Observe 

 

CATEGORIA QUANTIDADE IDENTIFICADA NOS DADOS 

Representação 12 

Família em perigo 04 

Aplicabilidade para homens 07 

A Lei fere o princípio da isonomia 03 

Público/Privado 02 

Afastamento da Lei 9.099/95 02 

Eficácia da Lei 04 

Mudança na Lei 08 

Estrutura física 09 

Abrangência da Lei 01 

(In)constitucionalidade 07 

A história de Maria da Penha 02 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dividi os dados do Jus Nagivandi também em categorias, para as quais 

listarei no Quadro 2, abaixo ilustrado, o nome dado à categoria e a quantidade de 

vezes que a encontrei: 

 

Quadro 2 – Categorização dos dados e frequência de aparição de cada categoria no site do Jus 

Navigandi 
 

CATEGORIA QUANTIDADE IDENTIFICADA NOS DADOS 

Representação 29 

Aplicabilidade para homens 29 

Aplicabilidade para relacionamentos eventuais 02 

Abrangência da Lei (público que atinge) 10 

(In)constitucionalidade da Lei 52 

Lugar da família 05 

Quando a culpa é da mulher 05 

A história de Maria da Penha 02 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Os dados encontrados são representativos de tensões em torno da 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha. A seguir, desenvolvi um quadro ilustrativo 

resumido, que diz respeito às informações mais importantes de cada site e às 

principais tensões encontradas nos dois sites. 
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Quadro 3 – Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Quadro 4 – Tensões comuns às duas esferas trabalhadas 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Quadro 5 – Tensões específicas de cada esfera 

 

Site Tensões específicas 

Observe 
A lei fere o princípio 

da isonomia 

Público 
versus 
privado 

Eficácia da Lei 
Mudança na 

Lei 
Estrutura física 

incipiente 

Jus Navigandi 
Quando a culpa é 

da mulher 
    

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Realizada esta descrição metodológica, inicio agora a análise dos dados. 

Uma ressalva, no entanto, faz-se necessária: as categorias analisadas foram: 

representação; família em perigo; aplicabilidade para homens e 

(in)constitucionalidade da Lei. Apesar de ter encontrado bastante material sobre 

algumas outras categorias, decidi por ora deixá-las para um momento posterior. 

Tentei agregar o máximo de categorias possíveis nestas quatro selecionadas. Como 

vocês verão, por exemplo, a categoria ―público versus privado‖ atravessa todas elas. 

 

 

Site Características 

Observe 

Abarca a esfera 
do movimento 

feminista 

Consórcio de doze 
organizações, com 

representação nas cinco 
capitais brasileiras 

Sede em 
Salvador/BA 

Principal 
Representante: 

Cecília Sardenberg 

No ar desde 
setembro de 

2007 

Jus 
Navigandi 

Abarca a esfera 
do campo jurídico 

Maior portal jurídico da 
América Latina, em 

audiência, conteúdo e 
tradição 

Sede em 
Teresina/PI 

Responsável: Jus 
Navigandi Ltda. 

No ar desde 
1996 

Tensões comuns 

Representação 
Família 

em perigo 
Aplicabilidade 
para homens 

(In)constitucionalidade 
da lei 

A história de 
Maria da Penha 

Abrangência da Lei 
(público que atinge) 
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CAPÍTULO TRÊS: ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

O desejo diz: ―Eu não queria ter de me arriscar nesta ordem arriscada do 
discurso; não queria ter de me haver com o que tem de categórico e 
decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como uma transparência calma, 
profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha 
expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria 
senão de me deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz‖. E a 
instituição responde: ―Você não tem por que temer começar; estamos todos 
aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito 
tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra 
mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, 
que ele lhe advém‖ (FOUCAULT, 2009b, p. 7). 

 

O que será apresentado aqui neste capítulo é a minha visão sobre os 

conceitos, uma psicóloga tratando da esfera do judiciário, na interface com o mundo 

jurídico. Considero importante demarcar o meu lugar enquanto pesquisadora, 

porque acredito em uma ciência que não é neutra, pelo contrário é ―recheada‖ do 

mundo subjetivo do pesquisador. 

Quando se fala de leis, é preciso chamar a atenção de que elas e os seus 

operadores não podem ser comparados a fatos e/ou pessoas comuns, ―não são 

pobres mortais‖ como tais pessoas são conhecidas popularmente. Normalmente o 

âmbito jurídico adquire um status que pode ser alçado à categoria de verdade. 

Porém, parto do pressuposto de que a Verdade não existe, o que existem são 

interpretações sobre um mesmo fenômeno, uma vez que o discurso possui uma 

multiplicidade de sentidos: ―Ele está grávido!‖. 

Compartilho com as ideias de Foucault (2009a) quando ele diz que as 

práticas jurídicas são uma forma de se ter controle sobre a subjetividade dos 

sujeitos. Além disso, elas definem a relação dos homens e das mulheres com a 

verdade. 

Com o passar do tempo, o campo do direito e também a noção de indivíduo 

perigoso adquiriram os contornos conhecidos hoje. Concordo com Foucault (2006) 

quando ele caracteriza o indivíduo que infringe a lei: 

No fundo, o que é um criminoso nato ou um degenerado, ou uma 
personalidade criminosa senão alguém que, conforme um encadeamento 
causal difícil de reconstituir, porta um índice particularmente elevado de 
probabilidade criminal, sendo em si mesmo um risco de crime? 
(FOUCAULT, idem, p. 22). 
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O criminoso é quem danifica e perturba a sociedade, é o inimigo social. 

Dessa forma, ele deve ser punido. Como exposto no capítulo anterior, foram 

escolhidos os sites do Observe e do Jus Navigandi para a realização da análise. 

Considero-os como duas arenas de poder, uma que está se institucionalizando e a 

outra que já está institucionalizada. O Observe, ao representar a esfera feminista, 

está institucionalizando-se porque é um movimento díspare, e suas representantes 

ainda lutam pelo poder de terem reconhecidas suas identidades, e para que seu eixo 

central não seja distorcido35. Quanto ao direito, historicamente, existe a sua 

tendência a institucionalizar-se e atualmente ele é reconhecido, segundo Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo (2006), como o saber que visa controlar as relações 

sociais entre os indivíduos, fornecendo a segurança jurídica, ou seja, uma vez que o 

cidadão adquiriu um direito, a lei não poderá tomá-lo, estando, desta forma, 

institucionalizado. 

Sobre o feminismo, é interessante destacar que o tema da violência contra a 

mulher é um dos que encontra menos disparidades dentro do movimento feminista, 

diferentemente do que é defendido pelas feministas da segunda onda: ―nosso corpo 

nos pertence‖. Esta máxima está permeada de contradições, pois o que se busca é 

uma autonomia do corpo, mas, ao mesmo tempo, o nosso corpo pertence ao 

Estado36. Existem tensões acerca dessa assertiva do movimento, da mesma forma 

que existem tensões em torno da aplicabilidade da Lei Maria da Penha para as 

feministas e para os operadores do Direito. 

Pensando nisso, meus dados me mostraram um total de onze categorias 

para o site do Observe e sete para o do Jus Navigandi, ilustrados em quadros no 

capítulo anterior. Desenvolvi, a partir daqueles quadros, um novo quadro, agrupando 

algumas categorias, da forma como serão tratadas para fins de análise: 

 
Quadro 6 – Tensões comuns (Observe/Jus Navigandi) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

                                                 
35

 Escuto falar sobre feminismo como sendo a dominação da mulher sobre o homem, mas não é isso que o 
feminismo defende. Neste sentido, afirmar que o feminismo está institucionalizando-se perpassa também a 
tentativa de desmistificar tais ideias. 
36

 Esse tema não será diretamente tratado nesta pesquisa, mas vem sendo tema de análise de várias autoras, 
como Toneli (2011); Adrião e Toneli (2010); Blay (2008); Sarti (2004) entre outras. 

Tensões comuns (Observe/Jus Navigandi) 

Representação Família em Perigo Aplicabilidade para homens (In)constitucionalidade da lei 
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Busquei, para fins de análise, agrupar categorias que se assemelhavam, de 

modo a abordar as mais relevantes. Algumas foram contempladas de forma menos 

abrangente: foram citadas, explicitando um comentário porque fizeram parte de uma 

categoria maior. Abaixo fiz um breve resumo sobre elas, a partir da forma que 

agrupei os discursos encontrados: 

1- Representação. Apresento essa categoria com o nome: Representação 

da ―ofendida‖ ou ―Na luta do fraco contra o forte, a lei liberta e a liberdade 

escraviza‖. A tensão mais evidente dessa categoria é se a representação 

da violência doméstica e familiar contra a mulher é de ação pública 

condicionada ou incondicionada. 

2- Família. O argumento utilizado é de que a Lei Maria da Penha colocaria a 

entidade familiar em perigo. Com o nome: ―Família em Perigo‖, busco 

tornar visíveis dois posicionamentos que por ora se apresentam: o 

discurso feminista – onde o que prevaleceria para a manutenção da 

família seria a não violência, o respeito – e o dos operadores do Direito – 

defensores da estabilidade familiar acima de tudo. 

3- Aplicabilidade para homens. Nesta categoria encontrei operadores do 

Direito aplicando, criando jurisprudência e argumentando que quando a 

culpa for da mulher a Lei Maria da Penha deve ser utilizada para a 

proteção do homem, enquanto as feministas são contra essa forma de 

aplicação. O principal argumento dos operadores do Direito para esta 

forma de aplicação é a analogia: é por falta de uma lei específica para a 

proteção dos homens que é utilizada a Maria da Penha. 

4-  (In)constitucionalidade da lei. Percebi que são posicionamentos 

contrários dos operadores em relação à aplicação da Lei na sua forma 

explícita, mas vistos mais de perto, não fazem sentido legal suas 

alegações de inconstitucionalidades. 

Busquei para cada categoria indicar e analisar as tensões referentes a cada 

citação, procurando o que existe por trás do discurso, a quem aquela fala está 

direcionando-se, em que jogos de poder está inserida e de que estratégias os 

campos estão se valendo para legitimar seus discursos. 

A partir de agora, dou início à análise, tomando o discurso, da forma 

colocada por Fairclough (2008), como tendo uma superfície textual, onde o que 

importa, principalmente, são os tempos verbais utilizados, a pontuação (mais fácil de 



65 

 

perceber quando o texto já está escrito); e um poder gerador de dispositivos, ao 

mesmo tempo em que é gerado por estes. Quando vejo o discurso como poder, 

busco perceber o que está por trás dele, quais são as suas relações, quem fala e a 

partir de qual posição de sujeito, o que aquela fala acessa em termos de dispositivos 

(FOUCAULT, 2009a; FOUCAULT, 2009b). 

Pude constatar algumas dicotomias que se repetem ao longo desta 

dissertação e que se repetirão ao longo da análise e das considerações finais: a 

primeira diz respeito à noção de corpo, onde teríamos a biologia enquanto destino 

versus a autonomia; a segunda é sobre natureza versus cultura; a terceira 

dicotomiza academia versus militância; e a última aponta para o essencialismo do 

sujeito mulher versus posições de sujeito. Estas dicotomias/binarismos atravessam 

os discursos que serão analisados a seguir. 

 

3.1- REPRESENTAÇÃO DA ―OFENDIDA‖ OU ―NA LUTA DO FRACO CONTRA O 

FORTE, A LEI LIBERTA E A LIBERDADE ESCRAVIZA‖ 

 

Esta seção, que abre o primeiro tópico de análise, versa sobre a 

representação da ofendida37, que pode ser de dois tipos: condicionada ou 

incondicionada. Dias (2010) aponta que a representação condicionada é quando 

ocorre um delito ou um crime e a vítima – pessoa que está em posição de 

passividade momentânea – deve  manifestar o desejo de abrir processo contra o seu 

agressor. Representação incondicionada existe quando independe da vontade da 

vítima abrir processo penal. Neste caso, o Ministério Público passa a ser o 

representante da ação e o julgamento ocorre mesmo em caso de discordância da 

pessoa que foi vitimada. 

Como expressado anteriormente, a tensão mais evidente dessa categoria se 

relaciona com o fato de a representação ser condicionada ou incondicionada. Caso 

seja condicionada, quando a mulher em situação de violência não é informada que 

precisa manifestar o desejo de abrir processo penal contra seu agressor, reprivatiza 

a violência. Além disso, a exigência da representação fere princípios constitucionais, 

como o da dignidade da pessoa e o dever do Estado de coibir e prevenir a violência 

no âmbito das relações familiares. Essa dualidade será desenvolvida ao longo desse 

                                                 
37

 Ofendida aqui, sem querer demarcar e estabilizar um lugar, refere-se à mulher em situação de violência. 
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tópico. Antes de me adentrar nas minúcias do discurso, algumas ressalvas serão 

feitas. 

A primeira é sobre a intencionalidade da escolha do título desta seção: ele 

apresenta duas faces de uma mesma categoria – fraco e forte; a segunda é no que 

diz respeito à liberdade. 

―Na luta do fraco contra o forte, a lei liberta e a liberdade escraviza‖ (JUS 

NAVIGANDI; CHRISTIAN B. COSTA, 2007) é um aforismo iluminista, originalmente 

citado por Lacordaire (2000 apud CALIXTO, s/d) como ―entre o fraco e o forte a 

liberdade escraviza e a lei liberta‖. Esse aforismo toma por base duas pessoas, onde 

uma tem um (suposto) poder de dominação sobre a outra. Esses dois sujeitos38 ao 

lutarem, inclusive corporalmente, aquele que tem menos poder (normalmente uma 

mulher) não terá grandes chances de vencer. Essa é uma dicotomia que, como foi 

possível perceber, ao longo da minha dissertação eu tento romper. Acredito na 

maleabilidade e em sujeitos assumindo diferentes posicionamentos em diferentes 

situações e momentos historicamente datados. 

Fraco e forte, no entanto, podem estar relacionados ao sistema de provas 

definido por Foucault (2009a), que é proveniente do direito feudal, quando duas 

pessoas estavam em litígio. Uma das características da prova, diz ele, é que ela 

termina com uma vitória ou um fracasso. ―Há sempre alguém que ganha e alguém 

que perde; o mais forte e o mais fraco; um desfecho favorável ou desfavorável‖ 

(FOUCAULT, idem, p. 61). Nessa forma de julgamento, não existiria a sentença e a 

separação da verdade e do erro entre os indivíduos não teria nenhum papel. Há 

simplesmente vitória ou fracasso.  

Quando Christian apresenta esse aforismo, no site Jus Navigandi, traz outro 

conceito: a liberdade escraviza. O art. 3º da Lei Maria da Penha assegura às 

mulheres uma vida digna, e preza pelo respeito aos direitos à vida, à segurança, à 

liberdade, à saúde... Esse direito à liberdade, de acordo com Hermann (2008), pode 

ser entendido como constituinte da matriz democrática. Tal liberdade diz respeito à 

liberdade do indivíduo. Primeiro vem o indivíduo para depois vir a relação do 

indivíduo com a sociedade. 

A liberdade pode ser entendida ainda, como apresenta Foucault (2006), na 

interface com as práticas desviantes, por exemplo, do direito com a psiquiatria. A 

                                                 
38

 Estou tomando sujeito como sinônimo de pessoa, muito embora saiba que existem controvérsias com relação 
a isso. 
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psiquiatria atingiu a esfera jurídica no momento em que começou a chamar a 

atenção dos legisladores os crimes cometidos sem razão, sem motivo. Dessa forma, 

―o estado de loucura é incompatível com a responsabilidade‖ (FOUCAULT, idem, p. 

11). Os ditos ―loucos‖ seriam livres para cometer qualquer espécie de crime e não 

sofrerem qualquer sanção penal por causa disso? 

Daí o labirinto infinito em que se viu envolvido o problema jurídico e 
psiquiátrico do crime: se um ato é determinado por um nexus causal, é 
possível considerá-lo livre; ele implicaria responsabilidade? Para que possa 
condenar alguém, é necessário que seja impossível reconstruir a 
inteligibilidade causal de seu ato? (FOUCAULT, ibid, p. 17). 

Realizadas as devidas ressalvas, voltemos agora para o assunto principal 

desta seção: a representação da mulher em situação de violência. 

Quando se fala da Lei Maria da Penha, há controvérsias no que diz respeito 

aos discursos de feministas e de operadores do Direito. Estas diferenças ocorrem, 

inclusive, no meio do próprio mundo jurídico. Neste sentido, é perceptível que não 

existe consenso em relação à representação. A possibilidade de representação pode 

remontar ao Direito Romano, por volta do século XII na Europa, quando surgiu uma 

figura curiosa: o procurador. Foucault (2009a) explica como a partir desse 

personagem, que representava o soberano do rei ou do senhor, surgiu a noção de 

infração. 

O procurador fica por trás da pessoa que deveria dar a queixa, dublando a 

vítima dizendo: ―Se é verdade que este homem lesou um outro, eu, representante do 

soberano, posso afirmar, que o soberano, seu poder, a ordem que ele faz reinar, a 

lei que ele estabeleceu foram igualmente lesados por esse indivíduo. Assim, eu 

também me coloco contra ele‖ (FOUCAULT, 2009a, p. 66). A infração torna-se uma 

ofensa de um indivíduo ao Estado, ao soberano, à sociedade. 

O Observe se utiliza de um posicionamento de Cármen Lúcia, uma ministra, 

que parece concordar com a assertiva acima ao dizer: ―[...] a violência contra a 

mulher deve ser intermediada pelo Estado por causa da cultura machista que ainda 

predomina na sociedade brasileira‖ (OBSERVE; JORNAL DA JUSTIÇA: MINISTRA 

CÁRMEN LÚCIA É CONTRA ALTERAÇÕES NA LEI MARIA DA PENHA, 2011). 

Se essa fala, de uma operadora do direito, foi intencionalmente sublocada 

na esfera feminista, busca responder a alguém. O movimento feminista constituiu-se 

e encontra-se até hoje como um campo em desenvolvimento. A esfera jurídica 

desenvolveu-se enquanto um lócus de poder e de estabilidade. Talvez o Observe 
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esteja se valendo de um campo de saber que já está institucionalizado para legitimar 

o seu lugar e nesse sentido alçar um lugar de verdade. É este posicionamento que 

adoto daqui por diante, quando aparecer o discurso de um operador do Direito na 

esfera feminista. 

A ministra se apropria do termo ―cultura machista‖ para justificar tal infração 

cometida por um homem contra sua companheira. Segundo ela, o Ministério Público, 

na figura do procurador, deve ―dublar a vítima‖, como apontado por Foucault 

(2009a). O Estado é quem deve assumir a causa. A representação deve ser 

incondicionada e dessa forma não haveria perigo de a violência ser reprivatizada. 

Na esfera feminista a tentativa é que exista consenso quanto à 

representação da mulher em situação de violência: a maioria dos depoimentos 

apontam para que seja incondicionada e que o Estado/Ministério Público assuma a 

ação. Como neste outro discurso: 

[...] Fausto refuta os argumentos presentes no debate, de que é preciso 
preservar a autonomia da vontade. ―Aí é que está a grande falha, entender 
a violência como uma questão privada, e não pública. Se a mulher que se 
reconciliar, tudo bem, é a vida privada dela. Mas quanto ao crime, é uma 
questão pública, cabe ao Estado investigar e punir‖, reforça. (OBSERVE; 
LEI MARIA DA PENHA PUNE TAMBÉM AS MULHERES, 2010). 

Fausto Rodrigues Lima, citado no início desse discurso, é um promotor cuja 

fala está alocada na esfera feminista. Ele se vale da diferenciação entre conciliação 

e crime. A conciliação cabe ao casal, mas o crime fere o Estado e deve ser punido. 

Para ele, a mulher deve ter sua autonomia tolhida. 

O citado promotor apresenta alguns conceitos em sua fala, a saber: 

autonomia da vontade; tensão entre o público e o privado. Muitas vezes, o 

movimento feminista parecia estar dando um tiro no pé ao considerar questões que 

envolviam a autonomia da mulher e ao mesmo tempo uma esfera legal (ÁVILA, 

2005). Na medida em que existe uma legislação que suporta e atende aos 

comportamentos, a autonomia cessa. A violência contra a mulher foi muitas vezes 

pensada sob essa tensão. 

A mulher, a partir de lutas históricas já apresentadas nesta dissertação, 

alcançou o status de sujeito político. Maria Betânia Ávila (2005) acrescenta que ao 

se tornarem cidadãs, as mulheres passaram a contar com autonomia e direitos. 

Primeiramente, as mulheres ficaram restritas à esfera privada, que foi sempre 

considerado um espaço de privação e não o espaço da privacidade ou da 

intimidade. Desta forma, era o destino das mulheres servir ao homem. Ao romperem 
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com a ideia de destino, o problema da autonomia se tornou para o feminismo 

requisito fundamental para o exercício da liberdade. 

Apesar dessa liberdade, o âmbito doméstico ainda é um lócus onde 

acontecem muitos tipos de violência contra a mulher. Um questionamento é 

necessário: onde começa a esfera íntima e onde começa a esfera pública, de alçada 

do Estado? Haraway (2009) considera este questionamento irrelevante, uma vez 

que esses limites são muito tênues. O que existe é um hibridismo, uma imbricação 

das dicotomias, e para ela devemos romper com as dualidades. 

A juíza Maria Isabel da Silva, também citada no Observe, apresenta um 

posicionamento diferente ao de Fausto e basicamente as mesmas categorias: 

autonomia versus tutela do Estado sobre a mulher. Tutelar alguém, de acordo com 

Mônica Rocha (s/d) significa garantir ao ente tutelado proteção do Estado, na figura 

do Ministério Público: 

O ponto polêmico da Lei Maria da Penha recai sobre o prosseguimento ou 
não do processo quando a mulher desiste da denúncia contra o agressor. 
Pela lei, o processo deve caminhar, mesmo que a vítima não represente 
contra o homem ou retire a denúncia. [...] ―A falta de representatividade inibe 
a ação penal. Nosso entendimento é esse‖, explica a juíza Maria Isabel da 
Silva. Segundo ela, dar continuidade ao processo sem considerar a vontade 
da vítima retira da mulher o direito de decidir. ―Ela volta a ser tratada como 
incapaz‖, sustenta. [...] Já o Ministério Público é firme em defender que o 
processo independa da decisão da mulher. (OBSERVE; AVANÇO DA LEI 
AINDA PROVOCA CONTROVÉRSIA, 2009). 

Essa juíza defende que deveria haver, sim, representação da mulher para 

garantia de sua autonomia. E mais uma vez o mesmo debate aparece. Se a mulher 

tem autonomia, há grandes chances de se reprivatizar a violência, uma vez que é 

comum que elas não recebam as orientações adequadas quando sofrem violência 

de seus companheiros íntimos, ou seja, quando se chega à delegacia da mulher, 

não lhes é dito que elas devem manifestar o desejo de abrir processo penal contra o 

seu agressor. Dessa forma, a violência passaria a ser de competência da esfera do 

privado e coexistiria um Estado que respeita essa autonomia. Quantos casos de 

violência contra a mulher não foram e continuam sendo reprivatizados por causa da 

representação? 

Nilcéia Freire, ex-ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, 

apresenta, nos dados colhidos no Observe, um posicionamento diferente do anterior: 

a violência contra a mulher deve ser de ação pública incondicionada: 

[...] Ainda persiste aquele antigo ditado ―de que em briga de marido e 
mulher não se mete a colher‖. Nesse sentido, cabe aos agentes públicos, 
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em especial das áreas de segurança e justiça – Delegados de Polícia, 
Defensores Públicos, Promotores de Justiça, Juízes, Desembargadores, 
Ministros de Tribunais Superiores -, intervir na questão da violência contra 
as mulheres. Este foi o desejo do legislador quando tornou, no âmbito da lei 
Maria da Penha, este delito como de ação pública incondicionada. 
(OBSERVE; ESTÁ NA LEI: É PRA VALER!, 2009, POR NILCÉIA FREIRE). 

Há concordância com o trocadilho deste ditado, como proposto por Heleieth 

Saffioti (1999). Substituindo o não por já, Saffioti (idem) diz que: em briga de marido 

e mulher já se mete a colher, fazendo uma alusão ao poder que o Ministério Público 

deve ter de intervir em relações pessoais. O caso da violência contra a mulher é uma 

situação que merece a intervenção do Estado. 

Ao observarmos a superfície textual de todos os trechos retirados do 

Observe, percebemos verbos sendo utilizados no presente, o que significa que a 

ação ainda está se completando, ou seja, permanece incompleta e só acontece 

quando for para o passado. Por exemplo, ―Fausto refuta os argumentos presentes 

no debate, de que é preciso preservar a autonomia da vontade...‖, significa que 

esses argumentos citados ainda permanecem, não mudaram. Além disso, os verbos 

estão no modo indicativo, expressando certeza, objetividade39, e algo que ocorre no 

espaço externo. 

A dicotomia, indicada por trás dos discursos, refere-se à dualidade ―público 

versus privado‖, uma vez que o que está em questão é sobre a necessidade da 

mulher representar ou não ao denunciar o homem autor de violência. 

Quanto ao discurso dos operadores do Direito, ressalto que existem mais 

posicionamentos diferentes no que diz respeito a essa questão. Por um lado, há os 

que acreditam que a violência contra a mulher deve ser incondicionada e outros 

defendem que essa forma de violência deve estar condicionada à vontade de a 

vítima manifestar o desejo de abrir processo ou não. No segundo caso, o perigo que 

se corre é reprivatizar a violência e esta ficar restrita a esfera doméstica, ou seja, a 

manutenção da situação de violência é reiterada. 

Na fala de um operador do Direito, a representação condicionada da mulher 

em situação de violência acarretaria outras questões, como, por exemplo, a 

possibilidade de conciliação e a não neutralidade da vítima no processo penal. A 

seguir apresento o discurso desse operador: 

                                                 
39

 De acordo com Edvaldo Ferreira (2011), objetividade diz respeito a um recurso linguístico no qual o contexto 
referido é coletivo; há formalidade; o autor se ausenta do seu texto; as informações e os dados são 
institucionalizados e expressa fatos. 
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[...] Como nos crimes de lesão corporal ―minor danus‖ opera-se em ação 
pública condicionada pelo fato de ―dar uma chance‖ à vítima e ao agressor 
por uma possível reconciliação anterior à representação. [...] A exigência de 
representação é de fato uma medida despenalizadora. [...] ―Assim, em se 
conservando a exigência de representação [...] não se está neutralizando a 
vítima no processo penal, ao contrário, é ela valorizada e soerguida à 
condição de protagonista relevante, que pode beneficiar-se direta e 
imediatamente da possibilidade de decidir acerca do prosseguimento da 
ação penal. [...] a Lei Maria da Penha pretende reforçar o protagonismo da 
vítima mulher na punição de seu agressor.‖ (JUS NAVIGANDI; CHRISTIAN 
B. COSTA, EM 24/09/2007, 5:38, LEI MARIA DA PENHA E AÇÃO PENAL 
PÚBLICA CONDICIONADA). 

Ao não se neutralizar a vítima, esta pode ser alçada à categoria de vilã, de 

algoz, pela ―possibilidade de decidir acerca do prosseguimento da ação penal‖ e ser 

uma ―protagonista relevante‖. Ao dizer que a mulher é uma protagonista, o sujeito 

indica que ela é personagem principal, retirando o foco do autor da violência e 

passando para quem está em situação de violência. Ao acrescentar o adjetivo 

relevante para caracterizar ―protagonista‖, diz-se que ela é importante e necessária, 

o que reitera o termo a que ele refere-se. Neste sentido, o destino do autor de 

violência dependeria da vontade dela, o que pode ser perigoso. Sabe-se que na 

maioria dos casos as agressões não cessam e não acontecem apenas uma vez. O 

risco para tal mulher ―protagonista relevante‖, neste sentido, é iminente. 

Pasinato (2010, p. 67), colaboradora do Observe, apresenta a mesma 

concepção em relação a esse aspecto: ―[...] uma vez que possuíam o poder de 

encerrar o processo antes de qualquer desdobramento judicial, [...] as mulheres mal 

orientadas e desprotegidas acabavam sendo novamente classificadas como 

vítimas‖. 

No entanto, outro posicionamento, localizado no Jus Navigandi, se 

apresenta: 

Tem vários entendimentos que não depende de representação da vítima, 
por entender que a lei maria da penha é ação pública incondicionada a 
representação da vítima, portanto, cabe ao MP dar continuidade na ação 
independente da vontade da vítima! (JUS NAVIGANDI; REGINALDO 
MAZZETTO MORON, EM 19/05/2009, 21:17, FIGURA DO AMANTE NA LEI 
MARIA DA PENHA...). 

Percebemos que o Reginaldo Mazzetto Moron aponta vários entendimentos 

de que essa ação deve ser incondicionada. Lídia Reis Prado (2003) comenta sobre 

a neutralidade e imparcialidade de juízes, apontando que nenhuma pessoa é ―imune 

a influências externas‖ (PRADO, idem, p. 301) e neste sentido, o direito se torna 

disforme, uma vez que as personalidades dos juízes não são idênticas. O direito não 
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é neutro, este é um dos fatores para haver jurisprudências. Neste sentido, surgem 

controvérsias. Victor Fontes em resposta a Reginaldo fala: 

 

Reginaldo, a divergência é se o crime de *lesões corporais* é de ação 
pública condicionada ou incondicionada. Num crime de ameaça, por 
exemplo, mesmo estando a vítima "protegida" pela lei Maria da Penha, a 
ação continuará sendo condicionada à representação por disposição 
expressa do Código Penal. Caso contrário, se todos os crimes fossem de 
ação pública incondicionada, não haveria necessidade do legislador ter 
previsto a audiência de ratificação (artigo 16 da Lei 11.340). (JUS 
NAVIGANDI; VICTOR FONTES, EM 20/05/2009, 13:55, FIGURA DO 
AMANTE NA LEI MARIA DA PENHA...). 

Aparentemente, segundo Pasinato (2010), algumas ações em torno da 

violência doméstica e familiar contra a mulher deveriam ser condicionadas, como a 

ameaça, por exemplo, e outros, como a lesão corporal, amparada anteriormente 

pela Lei 9.099/95, que deveriam ser incondicionadas. Sobre esse aspecto, a autora 

(2010, p. 69) comenta: 

Ainda como uma resposta às medidas aplicadas através da Lei 9099/95 a 
Lei Maria da Penha só admite a representação criminal naqueles casos 
previstos no Código Penal, ou seja, as ações públicas condicionadas, por 
exemplo, nos casos de ameaça e crimes contra a honra (injúria, calúnia e 
difamação). Com essa medida as mulheres não poderão mais se manifestar 
nos casos de lesão corporal cujo processo ocorrerá na justiça independente 
de qualquer manifestação contrária que possa existir de sua parte. 

Um operador do Direito acrescenta que: 

A diferença na Maria da Penha é que, para os fins de evitar coação por parte do 
autor do fato (marido violento) a retratação só pode acontecer em presença do Juiz e 
do Ministério Público, o prazo foi extendido para até o RECEBIMENTO da denúncia 
e não mais pelo oferecimento. Nada mudou e não há falar-se em forma autonoma e 
atarantada de transformação em ações públicas incondicionadas, continua 
condicionada à representação. (JUS NAVIGANDI; VANDERLEY MUNIZ – 
ADVOCACIAMUNIZ@YAHOO.COM.BR, EM 20/08/2007, 12:10, LEI MARIA DA 
PENHA – MULHER SE ARREPENDEU E NÃO PODE DESISTIR DA AÇÃO). 

As conclusões derivadas do direito não são exclusivamente as retiradas das 

leis, a personalidade dos juízes, uma vez que não existe neutralidade e 

imparcialidade mesmo no legislativo, está presente na produção da sentença 

(PRADO, 2003). Cai por terra esta afirmação da esfera feminista de que: 

[...] é muito importante garantir a aplicação da Lei, sem dar margem a 
interpretações diversas. ―A violência contra a mulher não condiz com o 
estágio atual de civilização da humanidade. Precisamos garantir a aplicação 
correta da Lei Maria da Penha‖, afirmou o parlamentar40. A senadora Marta 

Suplicy (PT-SP), relatora da matéria, apresentou uma emenda ao projeto 
permitindo que o Ministério Público possa abrir o processo penal mesmo 
sem autorização da vítima (OBSERVE; SENADOR JOSÉ PIMENTEL QUER 
MAIOR RIGOR NA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA, 2011). 

                                                 
40

 Referência ao senador José Pimentel (PT). 
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Para o senador José Pimentel, os juízes devem ser capazes de produzir um 

saber puro onde a razão deve preponderar sobre tudo. O campo do judiciário 

deveria ser um campo neutro, como se fosse um produtor de conhecimento 

científico, como atesta Prado (2003). Como já discutido anteriormente, sabe-se que 

não é exatamente dessa forma que os operadores do Direito agem e decidem suas 

sentenças... 

Foucault (2009a) possibilita a compreensão sobre o poder do discurso 

jurídico. O autor diz que as formas jurídicas originaram-se de um determinado 

número de formas de verdade. Por verdade ele apresenta: 

[...] no fundo, há duas histórias da verdade. A primeira é uma espécie de 
história interna da verdade, a história de uma verdade que se corrige a partir 
de seus próprios princípios de regulação [...] Por outro lado, parece-me que 
existem, na sociedade, ou pelo menos em nossas sociedades, vários 
lugares onde a verdade se forma, onde um certo número de regras de jogo 
são definidas – regras de jogo a partir das quais vemos nascer certas 
formas de subjetividade, certos domínios de objeto, certos tipos de saber – 
e por conseguinte podemos, a partir daí, fazer uma história externa, exterior, 
da verdade (FOUCAULT, 2009a, p. 11). 

As práticas jurídicas estariam dessa forma localizadas na segunda fórmula 

de verdade, são definidoras de tipos de subjetividade, regulam as práticas do 

homem com a sociedade. Existe, então, uma luta pelo poder, uma luta pela verdade 

(FOUCAULT, idem). 

A próxima categoria a ser analisada diz respeito a noções de família. 

Passemos a ela. 

 

3.2- FAMÍLIA EM PERIGO 

 

No que diz respeito a essa categoria, encontrei um discurso do Observe e 

um do Jus Navigandi, enfatizando dois argumentos distintos: o feminista está 

associado à mediação familiar e o jurídico está associado à manutenção da família a 

qualquer custo. 

Para o Observe, ambos os sujeitos devem ser considerados em decisões 

que envolvem a família em caso de ocorrência de violência doméstica e familiar 

contra a mulher. A mediação, conceito muito caro à Psicologia Jurídica, nesse caso 

seria primordial para resoluções de conflito. Após a exposição do discurso 

encontrado no Observe, definirei mediação e farei a correlação com o exposto. 
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[...] a Lei Maria da Penha buscou proteger e fomentar o desenvolvimento do 
núcleo familiar sem violência, sem submissão da mulher, contribuindo para 
restituir sua liberdade, assim acabando com o poder patriarcal do homem 
em casa. (OBSERVE; STF DECLARA CONSTITUCIONALIDADE DO 
ARTIGO 41 DA LEI MARIA DA PENHA, 2011). 

 

A mediação familiar é uma técnica utilizada em contexto de conjugalidade e 

disputas judiciais, mas pode ser aplicada para casos de violência contra a mulher. 

Este termo diz respeito não a um consenso, mas a uma negociação das diferenças 

(OLTRAMARI, 2009). Neste sentido, mediar uma relação, mediar a violência seria 

encontrar o ponto onde os envolvidos neste crime se beneficiassem de sua 

resolução prevalecendo o respeito ao outro, desenvolvendo um núcleo familiar sem 

violência. 

Malvina Muszkat (2002) é uma autora que trabalha com a mediação familiar 

em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela fala sobre a 

impossibilidade de pensar que este ato seja exclusivo da mulher e de menor 

importância para o Estado. Muszkat (idem) propõe um modelo de intervenção que 

foge de uma visão maniqueísta. Na sua visão, não existem somente agressores e 

vítimas, o que vai de encontro às práticas de intervenção generalistas onde: 

[...] as práticas se apóiam, geralmente, numa leitura generalista e 
maniqueísta do fenômeno que divide o mundo em agressores e vítimas, 
esperando que as vítimas – sempre as mulheres -, por sua responsabilidade 
individual, superem os conflitos do casal, sem comprometimento do 
agressor. Espera-se que a mulher, por um ato de vontade individual, 
promova na relação do casal, condições para desenvolver formas mais 
brandas de resolução de conflitos (MUSZKAT, 2002, p. 47). 

O modelo proposto por Muszkat (2002) é de se atribuir responsabilidades e 

possibilidades de reparação para ambas as partes, destituindo os ―papéis‖ 

dicotomicamente aceitos para conceber que os relacionamentos são negociados por 

meio de parcerias. Neste sentido, o agressor não pode ser ―poupado‖ da 

intervenção. A utilização da mediação como método de intervenção permite 

desenvolver a autonomia das partes envolvidas, evitar soluções dicotômicas 

(ganha/perde), e facilitar a comunicação dos envolvidos. O acordo é selado em 

comum acordo e apoiado sobre um ponto de interesse afim. 

O posicionamento do STF, como é possível observar no trecho do discurso 

feminista, faz alusão ainda a outro conceito: o patriarcado. Até o advento da 

Constituição Federal de 1988, o sistema familiar adotado era o patriarcado, onde o 

pai detinha todo o poder decisório sobre a família. As características da família 
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patriarcal podem ser resumidas da seguinte forma: a mulher não escolhia o seu 

companheiro íntimo por questões afetivas ou sentimentais; os casamentos eram 

arranjados pelas mães e negociados a partir de interesses (GALDINO, 2007). De 

acordo com Valéria Galdino (2007), nesse sistema de organização familiar, a mulher 

era considerada relativamente incapaz ficando sob sua responsabilidade o cuidado 

com a casa e com os filhos. Sabe-se que a violência exercida pelos homens muito 

tem a ver com os paradigmas tradicionais da cultura, que denunciam um paradoxo 

social: ao mesmo tempo vemos a violência ser reprimida e, neste sentido, cultuada 

(MUSZKAT, 2002). 

A Lei Maria da Penha estaria, dessa forma, relacionada com o fim do 

patriarcado dentro do sistema familiar. Neste sentido, desigualdades de poder 

seriam borradas e até mesmo apagadas. No que diz respeito à esfera judiciária, 

podemos perceber outro posicionamento a partir de dois discursos, expostos a 

seguir: 

Não raro as partes se recompõem e o Estado haveria de garantir a ESTABILIDADE 
FAMILIAR acima de tudo (JUS NAVIGANDI, VANDERLEY MUNIZ – 
ADVOCACIAMUNIZ@YAHOO.COM.BR, EM 20/08/2007, 06:26, LEI MARIA DA 
PENHA – MULHER SE ARREPENDEU E NÃO PODE DESISTIR DA AÇÃO). 

Os termos ―estabilidade familiar‖ em caixa alta foram colocados pelo próprio 

Vanderley Muniz. Pensando o texto em sua superfície, e que o texto escrito substitui 

a oralidade, mas, ao mesmo tempo, a oralidade pode se tornar um texto escrito; ao 

usar letras garrafais, o sujeito quis dar destaque a essas palavras, sobretudo. Com 

qual intenção? Ao publicar opiniões na internet (uma rede pública, de uso comum, 

sem dono), as pessoas as lançam para o mundo inteiro, não fica restrita aos 

operadores do Direito, nem a um determinado público. 

[...] a maioria dos casos de violência doméstica termina com a conciliação e para o 
Estado o que mais importa, segundo a Constituição Federal, é a preservação e a 
proteção à entidade familiar. Digamos que o casal se reconcilie no âmbito familiar, 
não queiram a separação, é justo o Estado tomar as dores do privado punindo o 
cidadão em detrimento da harmonia familiar?!!! Não mo parece razoável!!! (JUS 
NAGIGANDI, VANDERLEY MUNIZ – ADVOCACIAMUNIZ@YAHOO.COM.BR, EM 
26/08/2008, 14:36, LESÃO CORPORAL LEVE E LEI MARIA DA PENHA). 

Na superfície do texto, encontramos o sujeito utilizando várias exclamações 

ao término de uma frase. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla (2008), o 

ponto de exclamação pode exprimir surpresa, espanto, indignação, ordem, etc. 

Vanderley Muniz parece usá-lo como forma de se mostrar triplamente indignado com 

a invasão do público na esfera do privado. Por ser a exclamação também típica de 

sentenças de ordem, significa ainda que por trás do discurso existem questões de 
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poder que marcam o argumento de um jurista, isto é, ele faz valer o lugar discursivo 

de jurista para persuadir quem lê. 

Outro aspecto relevante para se destacar é a utilização do advérbio de 

negação: não mo parece razoável. Cegalla (idem) classifica advérbios como 

palavras que modificam o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, 

acrescentando uma circunstância. De acordo com Ferreira (2011), a ideia passada 

pelo advérbio fornece sua classificação. A negação no excerto do discurso foi 

utilizada para modificar o sentido do adjetivo razoável. Sendo a razoabilidade algo 

classificado como sensato, equilibrado, o seu inverso (sentido da negação) poderia 

ser visto como insensato e desequilibrado. 

Além da superfície textual, podemos, a partir desses dois discursos, 

perceber que ―a sacralização da família e a preservação do casamento persistem, 

mesmo contra a vontade dos cônjuges‖ (DIAS, 2007, p. 98). Isto estava explícito no 

Código Civil de 1916 e o discurso do magistrado acima exposto parece corroborar 

com esta afirmação. Vanderley Muniz revela dificuldade e resistência para se afastar 

do modelo de família consagrado pelo Código anterior. O que está em cheque para 

o sujeito é a garantia da estabilidade familiar acima de tudo, ou seja, mesmo em 

uma relação onde haja violência, é sensato o público não tomar as dores do privado, 

porque, mais cedo ou mais tarde, haverá a conciliação do casal. 

Dias (2007) defende que um dos grandes ganhos do Código Civil atual foi 

retirar a carga discriminatória da mulher, da família e da filiação, durante muito 

tempo entranhada no discurso da lei. Porém, como é claramente demonstrado no 

posicionamento desse sujeito, na prática ainda não se conseguiu pensar o judiciário 

dessa forma. 

As varas de família, lugar de escoar as desavenças familiares, é o espaço 

onde deveria haver maior senso de acolhimento e frequentemente as partes não são 

ouvidas na sua particularidade. Os juízes são colocados no lugar da lei, e lhes é 

conferido um ―suposto saber‖, autorizando a quem e quando punir ou não e como 

beneficiar e proteger as pessoas (DIAS, idem). 

Vanderley Muniz aponta ainda o tensionamento entre o público e o privado, 

separando essas esferas como se elas não se comunicassem e se imbricassem. De 

acordo com o que venho trabalhando nesta dissertação, público e privado não são 

vistos como âmbitos estanques. Eles são considerados arenas fluidas e não 
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dicotomizadas. Ao separar público e privado, ele reitera a norma de gênero segundo 

a qual a mulher estaria para o privado, como cuidadora da família. 

Percebemos então que os discursos da seara feminista e dos operadores do 

Direito divergem em seus posicionamentos e concepções. Enquanto o primeiro julga 

ser mais importante a autonomia do casal, o segundo coloca a família em uma 

situação desfavorável em relação à responsabilidade do casal sobre a manutenção 

deste relacionamento. 

Embora não tenha aparecido nos dados, é interessante fazer um adendo 

sobre este tema, uma vez que há inovações na maneira de se tratar da família pela 

Lei 11.340/06. Em seu art. 2º lê-se:  

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 

renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (BRASIL, 
2006, grifo meu). 

A questão da orientação sexual foi destacada propositadamente para 

demonstrar, de acordo com Hermann (2008), a explicitação do universo de proteção 

da lei às mulheres homossexuais. Isso confirma decisões jurisprudenciais atuais de 

reconhecimento de uniões estáveis entre homossexuais para fins de partilha de 

bens, adoção de crianças... Segundo Dias (2010), com esse artigo a legislação pode 

ser aplicada a lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros que têm identidade 

feminina. 

O art. 5º, inciso II, da Lei Maria da Penha trata família como sendo 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

expressa vontade ou por afinidade. De acordo com Dias (2010), ao conceber família 

como uma relação íntima de afeto, e não impositiva por lei, o legislador foi corajoso 

por definir esta instituição ainda não definida no Código Civil. É um conceito atual 

que: 

De forma exemplificativa, refere-se ao casamento, à união estável e à 
família monoparental, sem, no entanto, deixar ao desabrigo outros modelos 
familiares [...] as famílias anaparentais (formadas entre irmãos), as 
homoafetivas (constituída por pessoas do mesmo sexo) e as famílias 
paralelas (quando o homem mantém duas famílias), igualmente estão 
albergadas no conceito constitucional de entidade familiar como 
merecedoras da especial tutela do Estado (DIAS, 2010, p. 61). 

A expressão ―que são ou se consideram aparentados‖, segundo Dias (idem), 

nos remete à lei civil para buscarmos definição. Esta expressão legal engloba 
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também os ―filhos de criação‖, aquele tratado, amado e criado como filho, sem haver 

o vínculo da adoção. 

É preciso reconhecer que o legislador foi feliz ao delimitar esse conceito 

para família. Ele engloba todas as estruturas marcadas por afeto, consoante a 

definição atualmente utilizada pelo Direito das Famílias (DIAS, ibidem). 

Este entendimento de família pode ser visto como inovador para o âmbito 

jurídico, uma vez que desacopla casamento ou união estável da relação de afeto e 

regulada juridicamente entre um homem e uma mulher e passa a considerar em seu 

bojo as relações homoafetivas, uma grande conquista também para os 

homossexuais. 

Neste tópico, pudemos observar que predomina no discurso de alguns 

operadores do Direito a noção de essencialismo do sujeito. Isto condiz com o 

exposto na introdução acerca da situação da mulher na família. Os operadores do 

Direito apresentam discursos e práticas que reiteram a sociedade patriarcal na qual 

ao homem era dado todo o poder sobre a sua mulher. Para as feministas, no 

entanto, devem predominar as posições de sujeito, apontadas por Butler (2003). 

Para elas, as dicotomias, ainda que existam, devem ser colocadas sobre uma linha 

mais tênue, e devem ser questionadas e ―borradas‖, para que não se reforcem 

desigualdades. 

Com essas informações, encerro este tópico sobre família e passo para o 

próximo tópico que se refere a um tema ainda mais polêmico: a Lei Maria da Penha 

está sendo usada para proteger homens que sofreram violência de suas parceiras. 

Podemos associar a esta tensão outro aspecto que apareceu somente na esfera do 

judiciário que diz respeito a quando a culpa é da mulher. Outras categorias também 

podem fazer parte da apresentada a seguir tais como a lei fere o princípio da 

isonomia, esta apareceu apenas no âmbito feminista; e (in)constitucionalidade da lei. 

Vale salientar que o princípio da isonomia e (in)constitucionalidade da lei serão 

abordados também em tópico subsequente. 

 

3.3- APLICABILIDADE PARA HOMENS 

 

Chegamos talvez ao ponto mais polêmico desta dissertação. Apesar de a 

maioria das vítimas de violência doméstica ser as mulheres, definidas por Jorge 

Corsi (2006) como um dos grupos vulneráveis para sofrerem violência, existem 
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decisões judiciais em favor da punição da mulher pela Lei 11.340/06 quando esta é 

a agressora. É a esta tensão que este tópico abordará. Além disso, questões sobre 

a (in)constitucionalidade da Lei Maria da Penha também serão abordadas aqui. 

De acordo com o Portal da Saúde, os homens podem ser considerados 

vítimas majoritárias de um sistema no qual convivem. Estatisticamente, nascem mais 

pessoas do sexo masculino, porém, ao chegar à fase adulta, encontram-se mais 

mulheres. O autor continua defendendo que o mais nocivo para os homens são 

mortes por acidentes, doenças cardiovasculares, câncer e úlcera gastrointestinal. 

Poucos casos são aqueles nos quais os homens são vítimas de violência de sua 

mulher, e quando o são, não é devido a questões históricas de gênero. 

Blay (2006) ilustra a violência contra a mulher com a música ―Cabocla 

Teresa‖41. Segundo o assassino de Teresa, ela tinha tudo, menos liberdade de 

desejo. Quando ela tomou liberdade de desejar outro amor, esse seu desejo foi 

tolhido. A cabocla deveria seguir um modelo de submissão, retirando de si o desejo, 

uma vez que desejar era considerado traição. 

A música citada, além de ditados populares, contribuiu para a naturalização 

da violência contra a mulher. Ditos populares, ao serem pronunciados de forma 

jocosa, mascaram certa conivência da sociedade para com essa forma de violência 

(DIAS, 2008). 

Muito já se discorreu sobre como era a condição de vida das mulheres em 

um passado não tão distante, talvez ainda presente, e sobre o patriarcalismo como 

um dos fatores determinantes das causas históricas da violência. Meu intuito neste 

tópico não é seguir esse caminho e sim, transversalmente, olhar para aspectos mais 

atuais sobre esta forma de violência, a Lei Maria da Penha é um deles. 

                                                 
41

 Letra de ―Cabocla Teresa‖ 
(Narrador) 

Lá no alto da montanha / Numa casa bem estranha / Toda feita de sapé / Parei uma noite o cavalo / Pra mordi de 
dois estalos / Que ouvi lá dentro batê / Apeei com muito jeito / Ouvi um gemido perfeito / E uma voz cheia de dô / 
“Vancê, Teresa, descansa / Jurei de fazer vingança / Pra mordi de nosso amor”. / Pela réstia da janela / Por uma 

luzinha amarela / De um lampião apagando / Eu vi uma caboca no chão / E o cabra tinha na mão / Uma arma 
alumiando / Virei meu cavalo a galope / E risque de espora e chicote / Sangrei a anca do tar / Desci a montanha 
abaixo / Galopando meu macho / O seu dotô fui chamar / Vortemo lá pra montanha / Naquela casinha estranha / 
Eu e mais seu dotô / Topemo um cabra assustado / Que chamando nóis prum lado / A sua história contou: / 
(Assassino) / “Há tempos eu fiz um ranchinho / Pra minha cabocla morar / Pois era ali nosso ninho / Bem longe 
desse lugar / No alto lá da montanha / Perto da luz do luar / Vivi um ano feliz / Sem nunca isso esperar / E muito 
tempo passou / Pensando em ser tão feliz / Mas a Teresa, dotô / Felicidade não quis / Pus meus sonhos nesse 
olhar / Paguei caro meu amor / Por mordi de outro caboclo / Meu rancho ela abandonou / Senti meu sangue 
ferver / Jurei a Teresa matar / O meu alazão arriei / E ela fui procurar / Agora já me vinguei / É esse o fim de um 
amor / Essa cabocla eu matei / Essa é a minha história, dotô.” (BLAY, 2008, p. 34). 
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Quando tratamos da Lei 11.340/06, é preciso perceber que ela responde a 

demandas históricas das mulheres, as quais durante muito tempo clamaram ao 

poder público que interviesse sobre uma ação potencialmente mortal para muitas 

delas (DIAS, 2010). Uma maneira de ver este problema é a partir de dados 

estatísticos. Os aqui citados fazem parte da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

estão organizados por Dias (idem): 30% das mulheres mantiveram as primeiras 

relações sexuais forçadas e 69% já foram violadas ou agredidas. A autora chama a 

atenção para a subnotificação da violência: a minoria das mulheres agredidas 

denuncia o homem com quem mantêm um vínculo afetivo. 

Operadores do Direito utilizam a Lei 11.340/06 em favor da condenação da 

mulher devido à violência cometida contra seu companheiro. Sem querer minimizar a 

gravidade desta ação, este relato pode ser considerado como uma decisão jurídica 

que retrocede os ganhos históricos do feminismo para visibilização da violência 

contra elas. Os discursos a seguir são ilustrativos deste posicionamento e os três 

próximos foram retirados do site Observe: 

[...] No mês passado, um juiz do Rio Grande do Sul usou uma analogia para 
determinar medidas de proteção a um homem que dizia que sua ex-mulher 
―o perturbava‖. No ano passado, houve um caso semelhante no Mato 
Grosso. Para Leila Barsted, a aplicação é errada. ―Acho que o juiz [que 
aplica a Maria da Penha para proteger homens de agressões] desvirtua o 
sentido da lei. A violência contra a mulher é um fenômeno social, ela é 
cometida pelo fato de a vítima ser mulher‖, diz. (OBSERVE, TRÊS ANOS 
DEPOIS, LEI MARIA DA PENHA DIVERSIFICA PERFIL DE MULHERES 
QUE PROCURAM AJUDA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, 2009). 

Ao olharmos para a superfície textual, percebemos que Leila Barsted 

adiciona o adjetivo ―errada‖ para qualificar o substantivo ―aplicação‖. Ela continua 

justificando sua qualificação: a aplicação da Lei 11.340/06 para proteger os homens 

desvirtua o sentido da lei. Na sua visão, correto seria os operadores do Direito 

aplicarem a Maria da Penha exclusivamente para mulheres ou para quem se 

sentisse como tal, por exemplo, as travestis. 

Nessa sua fala, o dispositivo acionador do poder é o binômio natureza 

versus cultura, uma vez que se espera da natureza do homem a violência contra a 

mulher, sendo esta um fenômeno social. Mas, Leila continua dizendo: a violência é 

cometida pelo fato de a vítima ser mulher. Com esta citação, percebemos o dualismo 

destino biológico versus autonomia da vontade. A mulher estaria presa ao seu 

destino. Se é um destino, não haveria possibilidade de mudança, ou seja, seria 

natural, de acordo com Haraway (2009): natural é algo que foi sempre assim e 
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nunca mudará. Neste sentido, destaco que, de acordo com Leila, estes binômios 

demorarão a serem modificados. 

O primeiro discurso do Observe abre espaço para um caso, talvez 

emblemático e mais citado nos meus dados: o caso de Mato Grosso (MT). Ele é 

ilustrado de três maneiras, explicitadas a seguir: 

 

[...] Com base numa analogia, um juiz de Cuiabá (MT) justificou a aplicação 
da Lei Maria da Penha para determinar uma medida protetiva, impedindo 
uma ex-namorada de se aproximar do ex-namorado [...]. Nesse caso 
específico, o promotor Fausto Rodrigues Lima não vê problemas devido à 
inexistência de prisão ou punição. Ele acredita, no entanto, que a utilização 
da lei de violência doméstica foi desnecessária. [...] ―O que rege a punição, 
para homens e mulheres, independentemente do sexo do agressor, é o 
Código Penal, com pena prevista de três meses a três anos. A Lei Maria da 
Penha apenas trouxe as medidas cautelares, ou seja, urgentes, para tirar a 
mulher da situação de risco e também a obrigatoriedade do processo 
penal‖, defende. [...] Em novembro de 2008, em Cuiabá (MT), um advogado 
utilizou a Lei nº 11.340 para proteger seu cliente, um homem que sofria 
ameaças de agressão física de sua ex-companheira por meio de e-mails e 
mensagens de celular. [...] O juiz Mário de Oliveira determinou medidas de 
proteção em favor da vítima, determinando que a mulher não mantivesse 
qualquer tipo de contato com o ex-namorado e conservasse a distância 
mínima de 500 metros do seu local de trabalho ou residência. Se não 
cumprisse a determinação, a acusada poderia ser presa. (OBSERVE, LEI 
MARIA DA PENHA PUNE TAMBÉM AS MULHERES, 2010). 

Percebam que, na superfície textual, o trecho do texto encontrado no 

Observe utiliza verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo: ―que a mulher não 

mantivesse... e conservasse... Se não cumprisse...‖. Ao utilizar o modo subjuntivo, 

expressam-se dúvidas, hipóteses, probabilidades. Será que o juiz Mário de Oliveira 

determinou medidas de proteção para o homem já sabendo de sua impossibilidade? 

Vejam que ele expressou dúvida, uma probabilidade. O Observe acredita nessa 

decisão? 

Vejamos outro excerto: ―Fausto Rodrigues Lima não vê problemas devido à 

inexistência de prisão ou punição‖. Leia-se: não vê problemas na aplicação da Lei 

Maria da Penha para a proteção do homem. O texto da lei mostra-nos três eixos já 

descritos anteriormente nesta dissertação: educação, proteção e punição. Quem é o 

público de cada eixo? Educação para todos; proteção para as mulheres; punição 

para os autores de violência. Se trouxéssemos Leila Barsted (do primeiro discurso 

deste tópico) para conversar com Fausto Rodrigues, ela diria que apesar de ter sido 

proteção, foi uma aplicação errada da Lei 11.340/06, cujo sentido foi desvirtuado. 

O mesmo caso do juiz de MT aparece outra vez, de forma diferente, ainda 

no discurso das feministas: 
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A Justiça de Cuiabá determinou, de maneira inédita, que um homem que 
vem sofrendo constantes ameaças e agressões por parte da ex-
companheira após o fim do relacionamento seja protegido pela Lei Maria da 
Penha, criada originalmente com o objetivo de proteger a mulher da 
violência doméstica praticada pelo homem. [...] Por analogia, Mário Roberto 
Kono, do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, reconheceu a 
necessidade de aplicar a Lei Maria da Penha. Segundo o juiz, embora 
aconteça em número consideravelmente menor, existem casos em que o 
homem é vítima de violência doméstica, ―por sentimentos de posse e de 
fúria que levam a violência física, psicológica, moral e financeira‖. 
(OBSERVE, JUSTIÇA DE CUIABÁ APLICA LEI MARIA DA PENHA PARA 
PROTEGER UM HOMEM, 2008). 

A superfície textual mostra-nos um advérbio de finalidade (originalmente) 

modificando o particípio do verbo: ―criada‖. Quem foi criada? A Lei Maria da Penha. 

Foi criada para quê? Para proteger as mulheres, essa é a sua finalidade. Quando 

alguém diz, neste contexto de aplicação para homens, que ela originalmente foi 

criada com o intuito de proteção das mulheres, quer dizer que ela sofreu alterações. 

Algumas alterações da Lei 11.340/06 foram mostradas pelos meus dados, porém, 

nenhuma delas se refere à proteção dos homens. 

O caso é tratado aqui como sendo inédito. Desta forma, percebemos que foi 

o primeiro caso deste tipo, possibilitando abrir precedentes para outros casos. Por 

exemplo, houve um no Rio de Janeiro, onde o juiz concedeu medidas protetivas de 

urgência para um casal homossexual do sexo masculino e o caso do Rio Grande do 

Sul, citado como primeiro discurso analisado neste tópico. 

Ainda existem operadores do Direito considerando a Lei Maria da Penha 

como uma famigerada ―lei de meia pataca‖, maldita lei, leizinha, famigerada lei, e 

outros adjetivos depreciativos desta legislação, que visibilizou um problema social. 

Em Sete Lagoas (MG), o juiz Edílson Rumbelsperger Rodrigues foi afastado do 

cargo por utilizar uma linguagem discriminatória e preconceituosa em decisões 

proferidas por ele em relação à Lei 11.340/06. Permaneçamos, entretanto, com o 

caso inédito de aplicabilidade para homens e passemos para a outra esfera. 

No Jus Navigandi, o mesmo discurso parece adquirir outro sentido: 

[...] Lei Maria da Penha é aplicada para proteger homem em MT. A Lei 11. 
340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, pode ser aplicada por 
analogia para proteger os homens. O entendimento inovador é do juiz Mário 
Roberto Kono de Oliveira, do Juizado Especial Criminal Unificado de 
Cuiabá. Ele acatou os pedidos do autor da ação, que disse estar sofrendo 
agressões físicas, psicológicas e financeiras por parte da sua ex-mulher. A 
lei foi criada para trazer segurança à mulher vítima de violência doméstica e 
familiar. No entanto, de acordo com o juiz, o homem não deve se 
envergonhar em buscar socorro junto ao Poder Judiciário para fazer cessar 
as agressões da qual vem sendo vítima. ele solicitou a aplicação da Lei 
11.340/2006. Isso porque não existe lei similar a ser aplicada quando o 
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homem é vítima de violência doméstica. O juiz Mário Kono de Oliveira 
admitiu que, embora em número consideravelmente menor, existem casos 
em que o homem é a vítima por causa de ―sentimentos de posse e de fúria 
que levam a todos os tipos de violência, diga-se: física, psicológica, moral e 
financeira‖. Ele acrescentou ainda: ―Por algumas vezes me deparei com 
casos em que o homem era vítima do descontrole emocional de uma mulher 
que não media esforços em praticar todo o tipo de agressão possível (...). Já 
fui obrigado a decretar a custódia preventiva de mulheres ―à beira de um 
ataque de nervos‖, que chegaram atentar contra a vida de seu ex-
companheiro, por simplesmente não concordar com o fim de um 
relacionamento amoroso‖, finalizou. (JUS NAVIGANDI, BARACAT, EM 
10/04/2009, 01:00, LEI MARIA DA PENHA PODE SER APLICADA PARA 
PROTEGER HOMEM TAMBÉM). 

Os discursos parecem convergir: foi por falta de uma lei específica de 

proteção para os homens vítimas de violência doméstica que o juiz entendeu, de 

forma inovadora, a possibilidade de aplicação da Maria da Penha por analogia. Foi 

um entendimento inovador porque foi uma forma, para os operadores do Direito, 

legal encontrada para proteger o homem. Ao trazer o termo inovador, não pretendo 

concordar com ele. Chamo a atenção para o fato de que foi a primeira vez que a Lei 

Maria da Penha foi utilizada para proteger os homens em situação de violência 

realizada por suas parceiras.  

Ao utilizar o verbo no presente: é aplicada; pode ser aplicada, deferimos que 

a ação ainda não está completa, ela está acontecendo neste exato momento. 

Baracat, ao se posicionar no presente, indica para quem quer que leia o seu 

discurso, que existe a possibilidade real de aplicação da lei para proteção dos 

homens. Ele encontra-se na esfera dos operadores do Direito. Talvez ele esteja 

querendo passar essa possibilidade para os seus pares, dizendo que ela é real e 

citando um exemplo. 

É possível perceber que essa fala aciona dois dispositivos de poder, não tão 

distantes da nossa realidade: o essencialismo do sujeito mulher versus posições de 

sujeito. Apesar de serem mulheres, elas são passíveis de descontrole emocional, e 

de terem um ataque de nervos. Neste sentido, elas estão indo contra a sua 

essência: a de submissão. 

Julianna Caroline, sobre mulheres que agridem seus companheiros, em 

discurso retirado do Jus Navigandi coloca: 

Acho até pouco pra essas loucas desvairadas, deviam ser tratadas como 

são tratados os homens que fazem isso com as mulheres. Não querem 
direitos iguais? Então, deveres tbm. E sim, a Lei Maria da Penha está sendo 
utilizada tbm para proteger os homens vítimas de agressão de suas ex 
companheiras, ou companheiras mesmo. Aqui na minha cidade já foram 
presas 3 ―nervosinhas‖ em flagrante, pois elas acham que nada acontece 
com elas, que vão chegar na PM e chorar contando uma história triste e 
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beleza, mas não é bem assim, o pessoal aqui já ta careca de ver histéricas 

jogando coisas nos maridos e ex maridos. Estipulada fiança, saem depois 
de pagar, mas respondem ao processo e tem medida protetiva determinada 
contra elas. (JUS NAVIGANDI, JULIANNA CAROLINE, EM 10/05/2011, 
08:47, LEI MARIA DA PENHA PODE SER APLICADA PARA PROTEGER 
HOMEM TAMBÉM)

42
. 

 

Julianna, apesar de ser mulher, espera desse sujeito um essencialismo que 

a submeta ao regime patriarcal. Quando mulheres se colocam contra essa visão, 

são tratadas como ―nervosinhas‖, histéricas, e loucas desvairadas. Mais uma vez o 

dispositivo dicotômico do essencialismo do sujeito mulher versus posições de sujeito 

se apresenta. 

Diante do exposto, as falas parecem convergir para dois pontos distintos: o 

primeiro é que a Lei Maria da Penha não deve ser aplicada para puni-las; o segundo 

é o de que ela deve, sim, ter sua aplicação por analogia. Dias (2010) posiciona-se 

semelhantemente ao primeiro caso e defende que o pressuposto básico para 

receber proteção dessa Lei é o sujeito passivo ser mulher. A autora apresenta um 

exemplo: um pai que violenta sua filha e seu filho. A menina fica sob a égide da Lei 

11.340/06 e o menino será protegido pelos Juizados Especiais Criminais e terá a 

proteção do Código Penal. 

Segundo Dias (2010), esse ponto de proteção exclusiva da mulher seria o 

principal motivo para as alegações de insconstitucionalidade da citada lei. De acordo 

com alguns doutrinadores, a lei fere o princípio da isonomia da Constituição 

Federal43. A autora defende que: 

O modelo conservador da sociedade coloca a mulher em situação de 
inferioridade e submissão tornando-a vítima da violência masculina. Ainda 
que os homens também possam ser vítimas da violência doméstica, tais 
fatos não decorrem de razões de ordem social e cultural. [...] Nesse viés, a 
Lei Maria da Penha não fere o princípio da igualdade estampado no caput 
do art. 5º da Constituição Federal, pois visa à proteção das mulheres que 
sofrem com a violência dentro de seus lares, delitos que, historicamente, 
sempre caíram na impunidade (DIAS, 2010, p. 75). 

Sobre sujeitos passivos, um posicionamento encontrado na esfera jurídica 

foi o do reconhecimento de quem pode ser considerado sujeito passivo para a Lei 

Maria da Penha: 

A lei protege exclusivamente o cônjuge mulher. Existe decisão judicial 
isolada onde o magistrado aplicou a referida lei em benefício do varão. (JUS 

                                                 
42

 Grifos meus. 
43

 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (BRASIL, 1988). 
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NAVIGANDI, ADV./RJ – ANTONIO GOMES, EM 19/02/2010, 20:31, LEI 
MARIA DA PENHA CONTRA MINHA MULHER – APLICAÇÃO PELOS 
HOMENS). 

Antonio Gomes apresenta os casos de aplicabilidade para homens como 

decisões judiciais isoladas. Se tais decisões são isoladas, elas não respondem a um 

contexto e são pontuais. Por serem pontuais, então, significa que não devem ser 

levadas em consideração, uma vez que a lei protege exclusivamente o cônjuge 

mulher? Pelo contrário, decisões isoladas têm muito peso para o direito, pois abrem 

precedentes para outras decisões de mesmo teor. 

Percebam os verbos aplicados no presente: protege e existe. Quando o 

sujeito utiliza um verbo no pretérito perfeito (aplicou), significa uma ação ocorrida no 

passado e acabada. 

Vejamos outro trecho ainda sobre sujeito passivo e ativo localizado no Jus 

Navigandi: 

[...] a Lei Maria da Penha não se aplica aos homens como sujeitos passivos, 
neste caso a aplicação seria no art. 129 do Codigo Penal. A uma grande 
discussão sobre casais homoafetivos masculino, aonde defendem que 
também não pode se aplicar a Lei 11.340/06. (JUS NAVIGANDI, TAINARA 
NOGAROTO, EM 12/09/2008, 14:26, LEI MARIA DA PENHA). 

Temos verbos aplicados também no presente, defesa de aplicação do 

Código Penal para mulheres (ou homens) que agridem os homens e utilização de 

um verbo no futuro do pretérito do modo indicativo (seria). De acordo com Ferreira 

(2011), o modo indicativo expressa certeza. Tainara expressou na sua fala, então, 

que certamente quando os homens são sujeitos passivos, os sujeitos ativos 

(agressores/as) seriam enquadrados no art. 129 do Código Penal. 

Acerca da discussão sobre sujeito passivo e sujeito ativo, Souza e Kumpel 

(2008) falam que o sujeito ativo é tratado na lei como ―agressor‖ enquanto que o 

sujeito passivo é ―ofendida‖, impondo, desta forma, a interpretação de que somente 

as mulheres podem receber proteção legal da Lei Maria da Penha, enquanto o 

agressor-ofensor pode ser tanto o homem quanto a mulher. 

Além disso, de acordo com Dias (2010), transexuais, travestis e 

transgêneros, cujas identidades sejam femininas, também estão protegidas pela Lei 

Maria da Penha. Entretanto, alguns doutrinadores estão encontrando dificuldade 

para abrigá-las nesta legislação. 
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Débora Diniz, feminista, acadêmica, com importantes textos sobre o campo 

da bioética, defende a aplicação da Lei 11.340/06 somente para mulheres, 

concordando com argumentos colocados por Dias (2010) e Souza e Kumpel (2008): 

A Lei Maria da Penha é clara: protege mulheres em situação de violência 
familiar e doméstica. Não há ambiguidade em seus conceitos – os 
agressores são homens e as ofendidas são mulheres. Há uma única 
exceção ao sexo dos agressores, um parágrafo revolucionário para a moral 
heterossexista brasileira em que se lê: ―As relações pessoais enunciadas 
neste artigo independem de orientação sexual‖. Ou seja, as ofendidas são 
sempre mulheres, embora possa haver agressoras, em casos de relações 
homossexuais entre duas mulheres. [...] Em vez de falar em ofendidas e 
agressores, a Lei Maria da Penha teria que ignorar sua gênese histórica e 
política como ação afirmativa de proteção às mulheres [...]. [...] Juízes 
solidários aos homens ofendidos podem instituir medidas protetivas às 
vítimas, sem para isso precisar reclamar o princípio da isonomia entre 
homens e mulheres em um fenômeno marcadamente desigual na sociedade 
brasileira. (OBSERVE; O SUJEITO DE DIREITO SOB PROTEÇÃO DA LEI 
MARIA DA PENHA É A MULHER, DIZ AUTORA, DISCORDANDO DA 
ABRANGÊNCIA PARA HOMOSSEXUAIS HOMENS, POR DÉBORA DINIZ, 
2011). 

Essa feminista defende os direitos das mulheres como é esperado que o 

façam as feministas. A seara da violência contra a mulher é um dos poucos que 

encontra convergência na academia, na militância e no governo, como já explicitado 

anteriormente. Débora Diniz acessa, então, o dispositivo de poder academia versus 

militância, dizendo que existe um conjunto de plataformas feministas que ainda são 

controversos e polêmicos dentro do campo feminista. Além disso, observando a 

superfície textual, ela é direta nas suas colocações e apresenta clareza e certezas: 

todos os verbos que ela utiliza estão no modo indicativo. 

Deste tópico, extraímos as seguintes informações: existem jurisprudências 

em favor da utilização da Lei Maria da Penha para a proteção do homem; o 

movimento feminista é contra esta forma de aplicação da Lei; a discussão sobre 

sujeito ativo e passivo da esfera da Lei supracitada parece ainda não encontrar 

convergência. Com essa explanação, encerro a discussão proposta neste tópico e 

passo para o seguinte, sobre a (in)constitucionalidades da Lei 11.340/2006. 

 

3.4- (IN)CONSTITUCIONALIDADES DA LEI MARIA DA PENHA 

 

Outra polêmica desencadeada pela Lei Maria da Penha é quando, no seu 

art. 41, ela afasta do seu escopo a lei dos Juizados Especiais Criminais (JECRIM). 

Isto é outro fundamento invocado para sustentar a inconstitucionalidade da lei. 

Segundo doutrinadores, o art. 41 da Lei 11.340/06 fere o art. 98, inciso I, da 
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Constituição Federal44. Este inciso prevê a criação dos Juizados Especiais Criminais 

e expressa uma determinação legal para identificação dos crimes de menor 

potencial ofensivo. A Lei 9099/95 o fez. 

Porém, os delitos domésticos, ao serem tratados como de potencial ofensivo 

grave, são retirados do escopo dos JECRIM. Esse ponto, segundo Dias (2010), uma 

operadora do direito defendendo esta conquista feminista, diz que não afeta em 

nada a robustez da Lei Maria da Penha. Além disso, a constitucionalidade do 

referido artigo foi alvo de discussões na Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo 

cujas conclusões apontaram para constitucionalidade. 

A seguir, ilustro a constitucionalidade do art. 41 com dois discursos retirados 

do Observe: 

No dia 24 de março de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o 
Hábeas Corpus (HC) 106212, declarou a constitucionalidade do art. 41 da 
Lei 11.340/2006 [...] que afastou a aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 
quanto aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher. (OBSERVE, SÍNTESE – CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 
LEI MARIA DA PENHA – STF NO YOUTUBE, 2011). 

O Observe, por meio desse discurso, faz menção a uma garantia 

constitucional que prima pela libertação do corpo – o Habeas Corpus. Como citado 

anteriormente, até o ano de 2006, os crimes cometidos por um parceiro íntimo contra 

sua mulher eram julgados pela lei 9.099/95, lei dos Juizados Especiais Criminais. 

Esta legislação permitia transações penais, ou seja, existia a possibilidade de, na 

ocorrência de um crime contra a mulher, a pena do autor de violência ser abrandada 

e até ―trocada‖ por doação de cestas básicas e prestação de serviços comunitários. 

Ao ser promulgada a Lei 11.340/2006, houve uma discussão dentro da 

esfera jurídica para julgar a constitucionalidade ou não do art. 41 desta legislação. O 

Supremo Tribunal Federal (STF), órgão guardião da Carta Magna, editou uma 

súmula para orientar os operadores do Direito sobre esse artigo. Vale salientar que 

súmulas são editadas quando existem precedentes e estes necessitam de um 

posicionamento da instância máxima do judiciário. 

Interessante observar que o próprio significado de Habeas Corpus faz jus às 

feministas da segunda onda que primavam pela libertação do corpo por meio da 

máxima ―nosso corpo nos pertence‖. Mediante o posicionamento do discurso 

                                                 
44

 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I – juizados especiais, promovidos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação 
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau (BRASIL, 1988). 
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supracitado, vemos acessado o dispositivo do destino biológico versus autonomia. 

Neste caso, sobre esse artigo, o STF declarou a constitucionalidade. 

O discurso a seguir vai pelo mesmo caminho, desta vez com maior riqueza 

de detalhes: 

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, 
nesta quinta-feira (24), a constitucionalidade do artigo 41 da Lei 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que afastou a aplicação do artigo 89 da 
Lei nº 9.099/95 quanto aos crimes praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher, tornando impossível a aplicação condicional do 
processo. [...] Segundo o ministro Marco Aurélio, a constitucionalidade do 
artigo 41 dá concretude, entre outros, ao artigo 226, parágrafo 8º, da 
Constituição Federal (CF), que dispõe 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‖. [...] Os 
ministros apontaram que a violência contra a mulher é grave, pois não se 
limita apenas ao aspecto físico, mas também ao seu estado psíquico e 
emocional [...].  O ministro Ricardo Lewandowski disse que o legislador, ao 
votar o artigo 41 da Lei Maria da Penha, disse claramente que o crime de 
violência doméstica contra a mulher é de maior poder ofensivo. (OBSERVE, 
STF DECLARA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 41 DA LEI MARIA 
DA PENHA, 2011). 

Neste discurso, o Observe fez menção a um argumento utilizado pelo 

Plenário do STF para edição da súmula, por unanimidade, o art. 226 da Carta 

Magna, onde se preconiza para a instituição familiar a não violência. A utilização de 

verbos no pretérito indica uma ação completa. Aqui, o não dito para acessar o poder 

é a dicotomia essencialismo do sujeito mulher versus posições de sujeito. 

O Supremo, ao emitir tal posicionamento, libertou as mulheres do domínio 

pelos homens. No entanto, por não se constituir como uma súmula vinculante, onde 

os operadores do Direito tornam-se obrigados a segui-la, no discurso citado 

depreende-se que os operadores seguem se interpretarem como adequado. 

Outra possível inconstitucionalidade também é apontada por operadores do 

Direito e se refere ao artigo 11, que versa sobre a entrada da autoridade policial no 

domicílio do casal para a retirada dos pertences da mulher. Vejamos: 

[...] A Lei Maria da Penha veio para tutelar a situação da mulher, assim 
como ECA tutela assuntos relativos às crianças e aos adolescentes, O 
Estatuto do Idoso, protege o Idoso, e assim sucessivamente. Mas entendo, 
com as vênias devidas, que esta lei peca por inconstitucionalidade: a) 
quando autoriza à autoridade policial proceder, sem qualquer processo 
judicial (sem um mandado de busca e apreensão), uma "varrida" na 
residência do casal, para supostamente retirar os bens que, em tese, 
pertenceriam à mulher. b) Outros artigos da referida lei, que dá amplos 
poderes para a autoridade policial. Estas premissas são extremamente 
perigosas em um Estado que se diz democrático de direito. (JUS 
NAVIGANDI, LUÍS HENRIQUE DA SILVA MARQUES, EM 11/03/2008, 
13:05, LEI MARIA DA PENHA). 
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Luís Henrique apresenta a Lei 11.340/06 com a certeza (depreendida da 

superfície textual com verbo utilizado no pretérito) de tutela da situação da mulher 

pelo Estado: ―A Lei Maria da Penha veio para tutelar a situação da mulher‖. Tutelar 

significa destituir a mulher de liberdade sobre o seu corpo e suas ações e delegá-las 

a uma pessoa jurídica45 da Administração Pública Direta do Direito Administrativo46, 

neste caso, o Estado, que buscará protegê-la e ampará-la nos seus direitos. O não 

dito aqui encontrado diz respeito à dicotomia em relação ao corpo: destino biológico 

versus liberdade corporal. 

A inconstitucionalidade estaria justamente no artigo 11 da Lei Maria da 

Penha, sobre a inviolabilidade do domicílio. O discurso a seguir é também de Luís 

Henrique e versa sobre essa mesma possível não observância aos preceitos da 

Constituição Federal. Após apresentá-lo, essas questões serão ―esmiuçadas‖: 

Ao meu juízo, esta lei peca por inconstitucionalidade muito mais pelo artigo 
11, do que pela questão da isonomia. Até porque, como já dizia Aristóteles, 
"a verdadeira isonomia consiste em tratar igualmente aos iguais e 
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam". [...] O 
grande problema, ao meu sentir, é o inciso IV do art. 11 da Lei, que diz: "Art. 
11: No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, 
a autoridade policial deverá, entre outras providências: IV - se necessário, 
acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos seus pertences do 
local da ocorrência ou do domicílio familiar." Aí eu fico imaginando uma 
cena: E se o marido, depois de ter trabalhado o dia inteiro, para sustentar a 
casa chega e pega sua mulher com outro. Eles brigam, e o marido, 
descontrolado pela situação, acaba dando uns poucos tapas em sua 
mulher. Esta, por sua vez, em uma atitude de vingança, vai na delegacia, 
faz uma queixa contra o marido, e a polícia usando da FORÇA retira 
TODOS OS BENS que PERTECEM AO MARIDO. E aí? Como é que fica? 
Vejam os senhores! A Constituição Federal diz que a casa é asilo inviolável 
do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do 
morador, salvo em caso de ORDEM JUDICIAL, e mesmo assim, durante o 
dia (Além dos casos para prestar socorro, etc). Não existe nenhum 
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO desses bens. A polícia, 
simplismente, invade a residência do indivíduo e TOMA A FORÇA todos os 
bens que ele levou uma vida inteira para construir. Isso tá certo? (JUS 
NAVIGANDI, LUÍS HENRIQUE DA SILVA MARQUES, EM 01/01/2008, 
13:12, LEI MARIA DA PENHA). 

Na superfície do texto é possível perceber que o sujeito utilizou caixa alta em 

algumas palavras do seu discurso. Dentre elas, receberam destaque as palavras: 

força; todos os bens; pertencem ao marido; mandado de busca e apreensão; toma a 

força. O vocábulo ―força‖, sendo uma vez como ―a força‖, aparece duas vezes 

destacada no corpo do texto. Ao procurar o significado no Dicionário Aurélio, percebi 

                                                 
45

 Pessoa jurídica constitui-se como ente personificado, logo tem capacidade processual, ou seja, tem 
capacidade de ser parte em uma ação e responder pelos seus atos (ALEXANDRINO; PAULO, 2006). 
46

 O Direito Administrativo divide-se em Administração Pública Direta e Indireta. A Administração Pública Direta é 
formada por União, Estados, Distrito Federal e Municípios (ALEXANDRINO; PAULO, 2006). 
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que existem alguns sentidos para ele: sf. 1- Saúde física; vigor. 2- Energia física ou 

moral. 3- Esforço necessário para fazer algo. 4- Ação de obrigar alguém a fazer algo; 

violência. 5- Influência, prestígio. 6- Energia elétrica [...]. O significado de ―à força‖ 

vem em seguida: Por meio de força física; com uso de violência. 

O sentido dado para esta palavra por Luís Henrique foi o que está 

representado no número 4. O policial, então, obrigaria o homem a deixá-lo entrar na 

casa dele utilizando-se, talvez, de violência. A força seria utilizada para o próximo 

destaque dado pelo sujeito: para retirada de todos os bens que pertencem ao 

marido, sendo isto reiterado logo em seguida mediante utilização do termo ―à força‖. 

Este discurso acessa o não dito do público versus privado. 

O artigo 5º da Constituição Federal trata dos direitos e suas respectivas 

garantias. O direito à segurança é um dentre os cinco direitos individuais e coletivos 

elucidados pela Carta Magna de 1988. O direito à segurança pode ser ilustrado com 

o art. 5º, inciso XI da CF: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito 

ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial 

(BRASIL, 1988). 

No entanto, Luís Henrique apontou uma situação fictícia em que houve 

expresso consentimento de um dos moradores para a entrada na autoridade policial 

em domicílio do casal. Nesses termos, percebe-se uma não inviolabilidade deste 

inciso da Constituição. Isto pode ser visto no próximo argumento apresentado 

também do Jus Navigandi: 

Na verdade o Luis Henrique cometeu um equívoco. Desnecessário 
mandado de busca e apreensão pois a Autoridade Policial apenas 
acompanhará a mulher, portanto a entrada na residência se dá com 
AUTORIZAÇÃO do morador, o que é ilícito é a entrada à força, sem 
mandado e/ou em casos de falgrante e emergência. Os pertences que são 
retirados são os da mulher, "verbi gratia": roupas, calçados, produtos de 
higiene, etc. de forma que ela possa se manter em abrigo. (JUS 
NAVIGANDI, VANDERLEY MUNIZ – 
ADVOCACIAMUNIZ@YAHOO.COM.BR, EM 02/01/2008, 04:18, LEI MARIA 
DA PENHA). 

Vanderley Muniz parece não concordar com o exposto por Luis Henrique, 

como também com a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei 11.340/2006. Ao expor 

sua opinião, ele defende a legalidade da entrada da autoridade policial no domicílio 

da mulher em situação de violência para a retirada de seus pertences para a sua 

manutenção em abrigo. Para discordar do posicionamento anterior, Vanderley 

destaca em caixa alta que não é à força que se dá a entrada da polícia no âmbito da 
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casa, mas é sob autorização (palavra destacada no seu discurso) da mulher e é ela 

quem retira seus pertences. 

O discurso diz respeito a um dispositivo de poder que dicotomiza mais uma 

vez o público versus o privado. Ao tensionar esta dualidade, o sujeito chama a 

atenção para o fato de que existe um poder público, mas esse poder deve invadir a 

esfera do privado quando da autorização de um dos moradores. Neste caso, a 

mulher representa alguém importante para consentir a entrada em sua moradia, ou 

seja, ela tem o poder de dizer quem tem a entrada autorizada ou não na sua casa. 

Outra (in)constitucionalidade apontada pelos operadores do Direito é em 

relação à agressão como resposta a uma provocação da mulher: 

[...] se a esposa der uma surra violenta no marido, caso não difícil de 
ocorrer, a vítima não será beneficiada por tal lei. Essa, aliás, é a maior 
inconstitucionalidade dessa lei. O caso chegará ao Supremo Tribunal 
Federal. Há dúvidas se o STF declarará a inconstitucionalidade dessa lei. 
Há um lobby grande do Governo e dos movimentos feministas para que a lei 
continue intacta, mesmo contrariando a Constituição Federal. (JUS 
NAVIGANDI, RUBENS OLIVEIRA DA SILVA, EM 18/06/2008, 16:13, LEI 
MARIA DA PENHA). 

O sujeito aponta em seu discurso esta situação como sendo a maior 

inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha e declara que, caso o STF não a 

considere inconstitucional é devido a um lobby do Governo com os movimentos 

feministas para a legislação citada continuar em vigor. Existiria então para Rubens 

uma primazia dos interesses privados sobre o interesse público. Os movimentos 

feministas estariam lutando por interesses privados, enquanto o Governo busca 

defender o interesse público. Ao mesmo tempo em que se busca romper com 

qualquer situação de violência, discurso reiterado pelas feministas, há uma tentativa 

de se fazer perpetuar tais situações, ao ser defendido o interesse público por este 

operador do Direito. O que aparece por trás desse discurso, então, é a dicotomia 

público versus privado. 

Rubens expõe uma situação fictícia, percebida pela utilização de um 

advérbio condicional: se a esposa der uma surra violenta no marido, caso não difícil 

de ocorrer [...]. Podemos questionar se realmente é um caso não difícil de ocorrer, 

ou seja, na sua visão, a mulher agredir o companheiro íntimo seria frequente. Será? 

Os dados apontados no Data SUS dizem o contrário. Esta situação então seria difícil 

de ocorrer. 

Outro ponto de inconstitucionalidade apontado pelos operadores do Direito 

e já discutido no tópico anterior diz respeito ao princípio da igualdade: 
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Quanto à inconstitucionalidade dessa lei, sim, entendo que é, e muito, 
inconstitucional. É uma afronta direta à isonomia. Não é necessário ir muito 
longe, apenas basta invocar o art. 5º, caput, e art. 5º, inciso I da 
Constituição. (JUS NAVIGANDI, LEO_1, EM 26/03/2009, 20:52, LEI MARIA 
DA PENHA). 

A isonomia, de acordo com Dias (2010), refere-se mais diretamente ao 

princípio da equidade onde se deve dar mais atenção a quem mais precisa. No caso 

da Lei Maria da Penha, não houve desrespeito à isonomia defendida no artigo 5º da 

Constituição Federal, já que são as mulheres historicamente definidas como seres 

subordinados aos homens. Aqui é possível observar o poder sendo acessado 

mediante dispositivo destino biológico versus liberdade sobre o corpo. Esta 

colocação da autora reitera o discurso de feministas e alguns operadores do Direito 

quanto à constitucionalidade da Lei Maria da Penha. 

Outro discurso, retirado no Jus Navigandi, trata sobre essa mesma 

(in)constitucionalidade: 

[...] concordo plenamente que a referida lei é inconstitucional, eis que fere 
diretamente a Constituição Federal, quando atinge um de seus princípios 
basilares, qual seja o "princípio da isonomia". (JUS NAVIGANDI, EMERSON 
LUIS EHLRICH, EM 31/12/2007, 14:49, LEI MARIA DA PENHA). 

Aqui o sujeito defende que o ―princípio da isonomia‖ é um princípio basilar da 

Constituição Federal. Neste sentido, ao ferir tal princípio, a Lei Maria da Penha 

destruiria da Carta Magna, uma vez que, sem a base, a estrutura total é rompida. 

Novamente observa-se neste discurso o não dito do destino biológico versus 

liberdade sobre o corpo. 

[...] há que se questionar a sua constitucionalidade, que na minha opinião 
ela é absolutamente inconstitucional, vejamos: O inciso I do artigo 5º da CF 
dá especial atenção à igualdade entre homens e mulheres, vedando 
qualquer tipo de discriminação entre os sexos. Como se pode defender a 
constitucionalidade de uma lei que fere de morte o princípio da isonomia, 
mormente o dispoditivo constitucional mencionado? Acredito que a 
famigerada lei "Maria da Penha" é mais uma daquelas leis eleitoreiras que 
são aprovadas no clamor da opinião pública, sem que sejam considerados o 
mínimo de rigor técnico e jurídico. Para evitar sua inconstitcionalidade, a 
referenciada lei deveria tratar dos crimes praticados no âmbito doméstico ou 
familiar e não apenas contra a mulher, ou seja, o agente poderia ser a 
mulher ou o homem que no êmbito familiar maltrate o outro. Crimes 
cometidos contra mulher ou homem, que não seja crime doméstico, deveria 
ser tratado pelo próprio Código Penal, como já vem tratando, ou seja, a 
mulher é uma pessoa como outra qualquer. Como ficam os crimes 
cometidos pelas mulheres contra os homens ? (JUS NAVIGANDI, 
ADVOGADO(FORTALEZA), EM 20/09/2007, 15:42, PRISÃO PREVENTIVA 
NA LEI MARIA DA PENHA: LEGAL OU ILEGAL?) 

O advogado sustenta a tese de inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha 

devido esta lei ―ferir de morte‖ o princípio da igualdade constitucional. Ele posiciona-



93 

 

se de forma pejorativa em relação a esta lei, adjetivando-a como ―famigerada‖. O 

dicionário Aurélio define famigerada como sendo um adjetivo: de muita fama 

(sobretudo quando má). Assim sendo, podemos depreender desta construção que a 

Lei Maria da Penha é conhecida por grande parte da população brasileira (de muita 

fama) e pode ser considerada como má quando quase todos apenas conhecem o 

sentido punitivo ou, neste caso, o mais aplicável seria a inconstitucionalidade desta 

legislação na visão deste advogado de Fortaleza. 

O sujeito apresenta uma falta de rigor técnico e jurídico, utilizado na 

construção desta lei, qual seja: ela ter sido construída como ―uma lei eleitoreira‖; e 

aprovada no clamor da opinião pública. 

Além de ―famigerada‖, outro operador do Direito a adjetiva como ―um 

monstro‖ e acrescenta que ela foi aprovada no clamor público. E ainda mais: as 

mulheres são tratadas pelo próximo sujeito como inseridas em uma ―cultura‖ de 

―machista espancador de mulheres‖: 

É o seguinte, essa lei é um monstro, criado pelos nossos representantes e 
mais uma vez com clamor público(redução maioridade penal). Já ouvi de 
tudo que há de ruim sobre essa lei, chego até(que me perdoem as mamaes) 
a indagar se não é melhor elas continuarem sendo espancadas. Digo isso 
porque vou analisar a raiz do problema: Desde que me conheço por gente 
ouço a sociedade dizer que "em briga de marido e mulher não se mete a 
colher", esta sempre foi a visão do nosso povo deseducado, inculto, 
ignorante e despolitizado. Tanto é verdade que antes nem a policia invervia 
em briga de marido e mulher, lembro-me que era preciso o marido matar a 
mulher para que a policia agisse. Esta é a mentalidade do povo brasileiro 
em relação ao tema. Juntando essa "cultura" de machista espancador de 
mulher(um verdadeiro covarde), a submissão feminina devido a pobreza, 
falta de profissão, estudo voz ativa, ocorria que a coitada da mulhar era 
espancada, porém não tinha para onde ir, não tinha como sobreviver e 
sustentar seus filhos fora do casamento, assim submetiam-se em 
alternâncias de sexo e porrada. Há também as mulheres que não prestam, 
há também a velha frase popular também que amor de pica fica... mas nada 
disso jamis justificas espancar uma mulher. Com todo respeito às mulheres, 
e elas vão gostar por mais grosseiro que possa soar, diria que tem muitas 
rezando pra isso acontecer, é que em uma mulher só se bate com o pinto 
(trocadilho oposto ao que nem com uma flor, flor nada ela quer é amor) 
(JUS NAVIGANDI, JPTN, EM 17/11/2007, 16:42 – USUÁRIO BANIDO, LEI 
MARIA DA PENHA – INJUSTIÇA COM OS HOMENS?). 

Percebam que este usuário foi banido e, de acordo com as regras do site 

Jus Navigandi, para um usuário ser banido, ele deve ter praticado uma eventual 

violação às regras do envio de mensagens, como, por exemplo, mensagens que 

contenham provocações, ofensas ou ameaças. Esta regra foi violada pelo JPTN por 

ter ofendido as mulheres, com expressões de baixo calão (amor de pica, fica; em 

uma mulher só se bate com o pinto – trocadilho oposto ao que nem com uma flor) e 
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ainda ofensas à mulher: mulheres que não prestam. O povo de forma geral é tratado 

como deseducado, inculto, ignorante e despolitizado. Aqui o não dito é a relação 

entre o destino biológico da mulher versus liberdade do corpo. 

Apesar de esse usuário ter sido banido, resolvi trazê-lo aqui devido a suas 

ponderações sobre a Lei Maria da Penha. Talvez alguns operadores do Direito 

queiram fazer considerações parecidas com estas, mas não o fazem porque não 

querem ser banidos. Desta forma, ele representa um discurso compartilhado, porém 

não dito pelos demais, ou dito de forma mais branda. 

O próximo discurso é também de um operador do Direito, que teve sua 

inscrição banida do Fórum Jus Navigandi: 

essa Lei Maria da Penha...Fere..Destroi.. mata de vez com nossa 
Ilustrissima CF ! Acredito que essa Lei é um LIXO...crimes assim 
deveriam responder como qquer outro de lesão corporal.... Pois na 
minha opinião a agressão começa verbalmente e se a Mulher 
apanhou uma ..duas ..tres.. vezes e ate agora não tomou vergonha 
na cara e ainda esta com seu "marido" AHHHH POR FAVOR NEH... 
essa Lei protege as "vagabundas" que gostam de apanhar e acham 
que esta lei vai fazer alguma coisa em seu beneficio qdo a maioria 
das mulheres que apanham vao no dia seguinte a delegacia retirar a 
queixa. Quero mais que essa Lei seja Revogada!!!! (JUS 
NAVIGANDI, GAYA, EM 30/01/2008, 11:09 – USUÁRIO BANIDO, 
LEI MARIA DA PENHA – INJUSTIÇA COM OS HOMENS?). 

Gaya apresenta um posicionamento de depreciação da lei e das mulheres, 

tratando a primeira como um lixo (destacada em letras caixa alta) e as segundas 

como ―vagabundas‖ que gostam de apanhar. Vale salientar que, caso a mulher não 

seja masoquista, mas não entraremos neste terreno, ela, via de regra, seguirá o ciclo 

de violência apresentado no capítulo teórico, não se constituindo como vagabundas. 

E a relevância da lei é o que venho trabalhando nesta dissertação. Gaya parece 

ainda, ao dar destaque para outra expressão (AHHHH POR FAVOR NEH...), ser 

irônica/o47 ao negar aquilo que não é defendido pela lei e nem pelo STF, por meio da 

súmula apresentada anteriormente. 

Outra vertente, apresentada por um operador do Direito, diz que acreditar 

que essa lei é justa é o mesmo que acreditar em Papai Noel, mas ele afirma 

acreditar em Papai Noel, chegando a ser um defensor da Lei Maria da Penha: 

Pretender que a lei seja justa, no momento, é acreditar em Papei Noel! Só 
que acredito em Papai Noel! Acredito que estamos no caminho certo, e que 

                                                 
47

 Ironia, de acordo com Cegalla (2008) é uma figura de pensamento – processos de estilo que se realizam na 
esfera do pensamento – através da qual dizemos o oposto do que pensamos, quase sempre com intenção 
sarcástica. 
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a lei é justa no nosso tempo, e que é um momento na trilha da humanidade 
necessário ao desenvolvimento futuro. (JUS NAVIGANDI, OTTO 
HENRIQUE MIRANDA MATTOSINHO, EM 26/07/2007, 21:00, LEI MARIA 
DA PENHA – INJUSTIÇA COM OS HOMENS?). 

 

Neste sentido, dentro da própria esfera do direito, encontrei um 

posicionamento diferente dos supracitados: a de que a Lei 11.340/2006 não é 

inconstitucional: 

Acredito que a Lei Maria da Penha nao é, de modo algum 
inconstitucional,afinal reza o artigo 5º da Carta Magna que todos sao 
iguais perante a lei nao sendo permitida qualquer distinçao, porem ha 
de se pensar que homens e mulheres nao sao iguais,nós mulheres 
temos muitos preceitos brilhantes no texto constitucional mas se 
realmente estivessem sendo eficientes teria a necessidade de se 
criar leis para assegurar o respeito?O Brasil ainda é,infelizmente um 
país machista onde as mulheres quando gravidas ainda sao 
demitidas sem justa causa e nao recorrem por desconhecimento da 
lei. (JUS NAVIGANDI, BRUNNA, EM 25/07/2007, 07:26, LEI MARIA 
DA PENHA – INJUSTIÇA COM OS HOMENS?). 

Interessante observar que Brunna explicita algo diferente e ao mesmo tempo 

conservador da nossa sociedade: a de vivermos em um país ainda machista. Ela 

pretendeu alertar os operadores do Direito e aos cidadãos sobre uma situação 

aparentemente já superada. O não dito percebido aqui pode se referir ao 

essencialismo do sujeito mulher versus posições de sujeito, uma vez que o que as 

feministas desejam para a sociedade é a vida em condições igualitárias, porém este 

pensamento encontra entraves quando passamos a observar ditos comuns de 

operadores do Direito. 

Brunna cita uma situação na qual as mulheres teriam os seus direitos não 

respeitados: a licença-maternidade. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

a gestante poderá gozar de licença sem prejuízo do emprego e do salário, 

designando com isso que ela não poderá ser demitida do trabalho enquanto estiver 

gestante ou gozando da licença-maternidade. A sua demissão poderia ser 

considerada uma afronta aos preceitos da Carta Magna. 

O sujeito acrescenta que a Lei Maria da Penha foi criada para assegurar o 

respeito dos homens e mulheres para com as mulheres e talvez não houvesse a 

necessidade de promulgação de tal legislação caso fossem observados e 

assegurados os princípios constitucionais. 

Outra operadora do Direito defende a Lei 11.340/06 como sendo 

constitucional e que veio em um momento adequado no nosso país. Ela faz um 
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fechamento adequado para este tópico ao exprimir fatos e argumentos já 

explicitados nesta pesquisa: 

 

A lei não é inconstitucional. Como todos sabem, pelo princípio da isonomia, 
os desiguais devem receber tratamento distinto. E ela não foi feita apenas 
para meros caprichos femininos, foi baseada em FATOS: A CADA 15 
SEGUNDOS uma mulher é agredida no Brasil, por companheiros. Contem, 
já se passaram 15 segundos. O Brasil é campeão em VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. Creio que esse índice é bem superior à taxa masculina. (Isso 
se deve também ao machismo, são poucos os homens que têm ―coragem‖ 
de registrar queixa por apanhar da esposa). Não é injustiça, as mulheres 
ainda são o sexo que mais sofre com a violência doméstica (Não estou 
excluindo os homens). Algo precisava ser feito, era muito cômodo para o 
agressor pagar apenas cestas básicas, e voltar a agredir a mulher. (JUS 
NAVIGANDI, JOHANNE RUTH, EM 18/08/2007, 10:43, LEI MARIA DA 
PENHA – INJUSTIÇA COM OS HOMENS?).  

Uma lei, para ser inconstitucional, deve ferir gravemente a Carta Magna. 

Não é o caso da Lei 11.340/06 como pudemos constatar. Os fatos destacados por 

Johanne Ruth são os divulgados. Porém, sabemos que estatisticamente essas cifras 

são maiores. Neste sentido: ―Algo precisava ser feito, era muito cômodo para o 

agressor pagar apenas cestas básicas, e voltar a agredir a mulher‖. A esse ―algo‖ 

chamamos: Lei 11.340/2006 mais conhecida como Lei Maria da Penha. 

Foucault (2009a; 2009b), de alguma forma, orientou o meu olhar para os 

dados. De acordo com o autor, as produções discursivas apresentam duas facetas: 

uma superfície textual e um poder gerador de dispositivos, ao mesmo tempo em que 

este poder é gerado pelos dispositivos. Buscou-se analisar os dados a partir dos 

ditos e não ditos. 

Neste capítulo, foram trabalhadas quatro categorias: representação; família; 

aplicabilidade para homens e (in)constitucionalidades da Lei Maria da Penha. Na 

primeira categoria os dados apontaram para debates atuais acerca da 

representação, se esta deve ser condicionada ou não. Além disso, tal categoria 

ainda mostrou que as feministas esperam do campo do direito uma neutralidade a 

fim de produzir um conhecimento científico, porém os operadores do Direito não são 

neutros nem imparciais nas suas sentenças. 

A segunda categoria versou sobre o fato de que há um sentido sendo 

produzido, que a Lei Maria da Penha coloca a família em perigo. Neste tópico foram 

encontrados dois posicionamentos: o feminismo concebe como primordial a 

autonomia do casal; enquanto que os operadores do Direito são a favor da 

manutenção da instituição familiar a qualquer custo. 
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O terceiro tópico trouxe a categoria da aplicabilidade da Lei Maria da Penha 

para os homens, conduta esta defendida pelos operadores do Direito, porém 

condenada pelas feministas. 

Falando sobre a (in)constitucionalidade da Lei 11.340/06, percebeu-se que 

alguns doutrinadores apontam artigos da legislação citada como um fundamento 

invocado para sustentar sua inconstitucionalidade. No entanto, uma lei, para ser 

inconstitucional, deve ferir gravemente a Constituição Federal, o que não é o caso 

da Lei Maria da Penha. 

As quatro categorias trouxeram de forma geral algumas possibilidades e 

impossibilidades de aplicabilidade da Lei Maria da Penha para feministas e 

operadores do Direito. As categorias mostraram ainda diversas possíveis 

interpretações para o texto de Lei, expressão comumente utilizada por operadores 

do Direito para chamar atenção para o que está expressamente escrito no 

ordenamento jurídico. São estas interpretações que possibilitam a criação de 

jurisprudências e súmulas. Qual ou quais posicionamento(s) prevalecerá(ão), só o 

tempo dirá. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir desta exposição, percebemos que as controvérsias existem e 

possivelmente existirão durante muito tempo. Quando se trata de pessoas julgando 

pessoas, é difícil chegar-se a um consenso. Existem jurisprudências e possibilidades 

de múltiplas interpretações das leis. Sabemos, ainda, que qualquer lei pode 

apresentar essa multiplicidade de posições, porém o foco desta pesquisa é a Lei 

11.340/2006. 

A Lei Maria da Penha se tornou alvo do meu estudo por sua repercussão 

social e sua popularização. Ela pode ser acessada para intimidar o homem autor de 

violência, fazendo jus ao discurso já explicitado nesta dissertação: ―em briga de 

marido e mulher já se mete a colher‖; pode intencionalmente não ser respeitada 

pelos operadores do Direito por não terem, por exemplo, como provarem que as 

agressões de mulheres mostradas em fotos periciais partiram de seu companheiro; 

pode ainda ser vista sob uma só faceta: a de punição do agressor. Cada um desses 

discursos carrega uma concepção específica sobre esta lei. 

Tal legislação tornou-se um marco de conquista das lutas feministas. Como 

explicitei na introdução desta dissertação, a partir de setembro de 2006, as 

pesquisas que versam sobre violência contra a mulher devem estar baseadas em 

conceitos trazidos na lei. Por ter caráter de lei, adquire (ou deveria adquirir) status de 

verdade e ser plenamente respeitada. No entanto, não foi isso que pude observar na 

minha análise. 

Em conversas cotidianas e nos discursos analisados, percebi algo que me 

chamou a atenção. Operadores do Direito reiteram discursos e práticas de uma 

sociedade patriarcal, marcada pela submissão da mulher à vontade do homem. 

Como apontei na introdução, a sociedade está atravessando mudanças neste 

aspecto. Porém, o dispositivo que tensiona a dicotomia essencialismo do sujeito 

mulher versus posições de sujeito aponta para uma predominância do primeiro, 

possivelmente por encontrar-se cristalizado nas ações cotidianas dos sujeitos, há 

décadas. 

Outro aspecto percebido, diz respeito à mulher enquanto algoz, 

desvencilhando-se do dispositivo da biologia enquanto destino para adquirir 
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autonomia (mesmo sabendo que não existe consenso quanto ao significado dessa 

palavra, relaciono-a a possibilidade de escolha e de responder pelos atos). Pude 

constatar um aspecto no mínimo inusitado sobre isto. Faço alusão a um trecho de 

um dos discursos trazidos na análise, quando uma mulher (Julianna Caroline) 

nomeia mulheres que agridem seus companheiros: elas são vistas como ―loucas 

desvairadas‖; ―nervosinhas‖ e ―histéricas‖. Termos permeados de sentidos, se 

prestarmos bem atenção. Estas nomeações estão oportunamente colocadas por 

uma pessoa que fala da esfera do direito. 

Espantar-me-ia, no entanto, caso esses adjetivos partissem de feministas, 

defensoras primeiras desde antes da construção da Lei. De certa forma, a Lei Maria 

da Penha pode até ter sido sancionada por pressão dos movimentos feministas e do 

incidente com a mulher que apelidou a citada legislação. Tais pressões foram 

fundamentais, porém, a Lei 11.340/06 é mais do que isso. Ela atende o 

compromisso firmado pelo Brasil na Convenção de Belém do Pará e na Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher (CEDAW) - 

comitê que responsabilizou o Brasil no incidente contra Maria da Penha - para 

garantir o cumprimento do Estado com relação à família, onde foram criados 

mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Celebrar sua 

inconstitucionalidade é que é inconstitucional. 

Retomando os objetivos que estão na página 20, pode-se perceber que 

analisei os dados a partir da estruturação/construção dos argumentos explicitados, 

ao trazer à tona a superfície textual e os não-ditos implícitos nos discursos 

produzidos por operadores do Direito e por feministas. Os objetivos específicos 

também foram respondidos. 

O primeiro objetivo específico foi: Identificar os argumentos que apareceram 

em documentos de domínio público, após a promulgação da Lei Maria da Penha, e 

se estão diretamente relacionados ao lugar discursivo ocupado pelas pessoas que 

os produziram. 

Ao longo do texto da dissertação, mostrei entre outros aspectos: (1) o campo 

do direito como um lugar discursivo de poder que historicamente situa-se como uma 

esfera produtora de suposta verdade; (2) o campo feminista, como uma esfera que 

pode ser compreendida tanto a partir da noção de ondas ou momentos marcantes 

(ADRIÃO, 2008; PEDRO, 2005), quanto pela noção de campo feminista (ADRIÃO, 

TONELI, MALUF, 2011; BANDEIRA, 2006; SARTI, 2004, entre outras). 
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No tópico dois da análise que versou sobre a família, podemos encontrar o 

seguinte discurso: 

[...] a Lei Maria da Penha buscou proteger e fomentar o desenvolvimento do 
núcleo familiar sem violência, sem submissão da mulher, contribuindo para 
restituir sua liberdade, assim acabando com o poder patriarcal do homem 
em casa. (OBSERVE; STF DECLARA CONSTITUCIONALIDADE DO 
ARTIGO 41 DA LEI MARIA DA PENHA, 2011). 

Esta fala foi analisada principalmente partindo do posicionamento de Muskat 

(2002). Tratei de situar para o(a) leitor(a) questões referentes à mediação (o dito) e 

questões por trás do discurso, veladas, onde relacionei a violência contra a mulher 

enquanto um paradoxo social: ao mesmo tempo em que se tenta reprimir a violência, 

há um movimento para cultuá-la. A Lei Maria da Penha estaria associada à tentativa 

de repressão desse ato, e algumas falas mostradas dos operadores do Direito 

estariam associadas ao culto da violência. 

O segundo objetivo específico foi: justificar, dentre os argumentos 

identificados, se e em que medida apontam tensões em torno da aplicabilidade da 

Lei Maria da Penha. 

No capítulo analítico, após a identificação dos argumentos, apontei as 

tensões que envolviam cada discurso selecionado para compor a análise. Por 

exemplo, o fato de a Lei Maria da Penha estar sendo utilizada para a proteção de 

homens que sofreram violência de suas parceiras, indicando que a culpa é da 

mulher. Este é um fato que encontra respaldo social visto que operadores do Direito 

e homens que se dizem violentados por suas companheiras recorrentemente fazem 

esta pergunta: e quando é ela a culpada? 

Percebe-se que existe uma tentativa de encontrar sempre alguém culpado 

por esta situação, quando ela deve ser vista como decorrente de uma relação. É a 

relação em si que é baseada em padrões de violência. Neste sentido, o par 

agressor(a)-vítima fica restrito ao dualismo e a responsabilização do casal por tudo 

aquilo que acontece na esfera doméstica. 

Sobre o terceiro objetivo específico pode-se apontar grande relevância. 

Vejamos: verificar se e em que medida os argumentos encontrados dialogam entre 

si. 

Em cada tópico do capítulo analítico, confrontei as duas esferas: a feminista 

e a legal, realizando o diálogo proposto por esse objetivo específico. Ao tratar sobre 

o tema família, fiz uma colocação pondo as duas esferas em diálogo. Apresentei que 
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a família em conflito era vista pelas feministas como estando baseada na mediação, 

enquanto que pelos operadores do Direito a estabilidade familiar deveria prevalecer 

acima de tudo. 

Foram apresentadas nesta dissertação possibilidades e impossibilidades de 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha para feministas e operadores do Direito. 

Outro aspecto relevante a ser observado é que encontrei em todas as 

categorias a relação entre público e privado, vistos de maneira imbricada. Por 

exemplo, no que disse respeito à representação, a questão foi: deve ser 

condicionada ou incondicionada? Caso seja condicionada, quais implicações? E se 

for incondicionada, quais seriam as implicações? Percebe-se uma tensão entre o 

público e o privado, como também existe uma invasão do público sobre o privado e 

vice-versa. Haraway (2009) aponta a ideia de uma epistemologia do conhecimento 

feminista. Ela defende a não totalidade, a parcialidade em relação ao fazer ciência. 

Além disso, suas ideias, com as quais corroboro, são de que é possível sentir prazer 

com a confusão de fronteiras e com a existência de redes entrelaçadas. A quebra 

das dicotomias é possível mediante o hibridismo das dualidades. Não existem 

categorias puras. 

O ciborgue pode ser definido como a relação íntima entre as pessoas e a 

tecnologia onde existe uma fronteira tênue sobre o lugar que nós acabamos e onde 

começam as máquinas (HARAWAY, 2009). Trata-se de uma nova carne. No que diz 

respeito às mulheres, Haraway (idem) aponta que todos nós podemos ser 

reconstruídos. ―Tudo pode ser escolhido, desde lavar os pratos até legislar sobre a 

Constituição‖ (HARAWAY, 2009, p. 25). Decidir, por exemplo, sobre a naturalidade 

de uma sociedade ser pautada na violência passa a ser questionável. 

O conceito de mulher, a partir da guerra de fronteiras, torna-se escorregadio, 

funcionando como pretexto para as diversas dominações de algumas mulheres 

sobre as outras. A cidadania ciborgue, neste sentido, tem a ver com a consciência 

de oposição, um novo modelo de identidade política. Este modelo está baseado na 

capacidade de análise das redes de poder, demonstrada por aquelas pessoas que 

estavam excluídas do direito de cidadania (HARAWAY, idem). Localizei a Lei Maria 

da Penha dentro desta forma de cidadania para mostrar com isso que esta 

legislação, ao romper a dicotomia ―público versus privado‖, aponta para uma 

transição: velhas e confortáveis dominações hierárquicas passam para novas e 

assustadoras redes. Se a Lei Maria da Penha é um instrumento jurídico utilizado 
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para proteger as mulheres em situação de violência, poderíamos supor que as 

mulheres estariam em busca de uma cidadania do tipo ciborgue? Afinal de contas, 

para Haraway (2009), somos todos ciborgues... 

De modo geral, meus dados apontaram para confrontos e instabilidades 

discursivas, mais aparentes nos argumentos do judiciário. O discurso jurídico, 

apontado por Foucault (2009a) como produtor de verdades e modos de 

subjetivação, não é tão estável quanto parece ser. Os sujeitos constituem-se no 

interior da própria história, sendo fundado e refundado a cada momento. É assim 

com os sujeitos, é assim com as verdades, uma vez que não existe ―A verdade‖, 

imutável e permanente. 

Encontramos, de acordo com Foucault (2009a), uma relação de luta, de 

disputas pelo poder, de dominação, de subserviência. Essa disputa por quem é 

detentor de verdades só pode ser uma relação violenta. Os operadores do Direito 

podem ser englobados como sujeitos com saber-e-poder, poder-e-saber. Um poder 

tirânico, solitário em seus saberes. O saber dos juristas possui excesso de poder e 

excesso de saber, haja vista a sua história brevemente relatada nesta dissertação. 

Talvez um dia esse saber fique tão ensimesmado que se torne inútil e o círculo se 

feche sobre ele (FOUCAULT, 2009a). 

Aonde vamos parar como ciborgues, com o saber-e-poder e com as 

interpretações da Lei Maria da Penha, só o tempo dirá... 

 

 

 

 

  



103 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADRIÃO, Karla Galvão. Encontros do feminismo: uma análise do campo feminista 
brasileiro a partir das esferas do movimento, do governo e da academia. 
Florianópolis, 300 p. 2008. Tese (Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas) 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
 
ADRIÃO, Karla Galvão. Percursos do feminismo no Brasil. 2010. No prelo. 
 
ADRIÃO, Karla Galvão; TONELI, Maria Juraci Filgueiras; MALUF, Sônia Weidner. 
Encontros e Matizes na constituição do campo feminista brasileiro. 2011. No prelo. 
 
AGUADO, Ana (2005). Violencia de género: sujeto femenino y ciudadanía en la 
sociedad contemporánea. In: CASTILLO-MARTÍN, Márcia; OLIVEIRA, Suely de 
(org.). Marcadas a ferro: violência contra a mulher, uma visão multidisciplinar. 
Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as mulheres, 2005, pp. 23-34. 
 
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2006. 
 
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando (1999). O Debate 
Contemporâneo Sobre os Paradigmas. In: ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; 
GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e sociais: 
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1999, p. 129-146. 
 
ARILHA, Margareth; UNBENHAUM, Sandra; MEDRADO, Benedito (orgs.). Homens 
e masculinidades: outras palavras. São Paulo: ECOS/Editora 34, 2001. 
 
AUSTIN, John Langshaw. Performativo-constantivo. In: OTTONI, Paulo. Visão 
Performativa da Linguagem. Campinas: Editora da Unicamp, 1998. 
 
ÁVILA, Maria Betânia. Feminismo e sujeito político. Revista Proposta, Fase, Ano 
29, n°. 84/85, Rio de Janeiro, março/agosto de 2000, p. 7-11. 
 
ÁVILA, Maria Betânia (2002). Cidadania, Direitos Humanos e Direitos das Mulheres. 
In: BRUSCHINI, Cristina; UNBEHAUM, Sandra G.. (Org.). Gênero, Democracia e 
Sociedade Brasileira. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2002, p. 121-142. 
 
BANDEIRA, Lourdes [Rozeli Porto e Analba Brazão Teixeira] (2006). In: GROSSI, 
Miriam Pillar; MINELLA, Luzinete Simôes; PORTO, Rozeli. Depoimentos: trinta 
anos de pesquisas feministas brasileiras sobre violência. Santa Catarina: Editora 
Mulheres, 2006, p. 213-248. 
 
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 
1967. 
 
BECKER, Simone. Dormientibus non socurrit jus! (o direito não socorre os que 
dormem!): um olhar antropológico sobre ritos processuais judiciais (envolvendo o 



104 

 

pátrio poder/poder familiar) e a produção de suas verdades. Florianópolis, 337 p. 
2008. Programa de Pós-graduação em Antropologia Social. Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
 
BLAY, Eva. [Juliana Cavilha Mendes e Simone Becker] (2006). In: GROSSI, Miriam 
Pillar; MINELLA, Luzinete Simôes; PORTO, Rozeli. Depoimentos: trinta anos de 
pesquisas feministas brasileiras sobre violência. Santa Catarina: Editora Mulheres, 
2006, p. 135-168. 
 
BLAY, Eva Alterman. Assassinato de mulheres e direitos humanos. São Paulo: 
Ed. 34 Ltda, 2008. 
 
BONETTI, Alinne; PINHEIRO, Luana; FERREIRA, Pedro. Violência contra as 
mulheres e direitos humanos no Brasil: uma abordagem a partir do Ligue 180. 
Florianópolis: Fazendo Gênero 8 – Corpo, Violência e Poder, 2008. 
 
BRASIL, Diário Oficial do Brasil (D.O.U). Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Poder Executivo, Brasília, DF, 05 de outubro de 1988. 
 
BRASIL, Diário Oficial do Brasil (D.O.U). Lei n. 10.683, de 28 de maio de 2003. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 de 
maio de 2003. 
 
BRASIL, Diário Oficial do Brasil (D.O.U). Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 de 
agosto de 2006. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Violência Intrafamiliar: Orientações para a prática em 
serviço. Secretaria de Políticas de Saúde, Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
 
______. Regulaciones de género. La ventana. Guadalajara, n. 23, v. III, 2006. 
 
CALIXTO, Marcelo Junqueira. O Código Civil de 2002 e os novos paradigmas do 
contrato. Rio de Janeiro: Artigos IURIS – Direito Civil, s/d. 
 
CAMPOS, Carmen Hein de. Aborto: estratégias de (des) criminalização. 
Florianópolis: Fazendo Gênero 8 – Corpo, Violência e Poder, 2008. 
 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 
 
COLLING, Ana. A construção histórica do feminino e do masculino. In: STREY 
Marlene N.; CABEDA, Sonia T. Lisboa; PREHN, Denise R. (Orgs.). Gênero e 
cultura: questões contemporâneas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. p.13-38. 
 



105 

 

COSTA, Alexandra Lopes da. A violência contra a mulher e a lei sob a ótica de 
homens condenados pela Maria da Penha. Florianópolis: Fazendo Gênero 9 – 
Diásporas, Diversidades, Deslocamentos, 2010. 
 
COSTA, Ana Alice Alcântara. O feminismo brasileiro em tempos de ditadura militar. 
In: Gênero, feminismos e ditadura no Cone Sul. Santa Catarina: Editora Mulheres, 
2010, p. 174-190. 
 
DA MATA, Roberto. O Ofício de etnólogo ou como ter ―Anthropological Blues‖. In: 
NUNES, Edson de Oliveira. A aventura sociológica: objetividade, paixão, improviso 
e método na pesquisa social. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978, p. 23-35. 
 
DENZIN, Norman; LINCOLIN, Yvonna (2006). Introdução. A disciplina e a prática da 
pesquisa qualitativa. In: DENZIN, Norman; LINCOLIN, Yvonna. O planejamento da 
pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006, p. 15-41. 
 
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das famílias. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007. 
 
DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 
11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 
 
FAIRCLOUGH, Norman. Michel Foucault e a análise de discurso. In: FAIRCLOUGH, 
Norman. Discurso e Mudança Social. Brasília: Editora da UnB, 2008, p. 61-88. 
 
FERREIRA, Edvaldo. Língua portuguesa em provas públicas. Recife: Complexo 
Editorial Renato Saraiva, 2011. 
 
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 
2009a. 
 
______. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2009b. 
 
______. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
 
______. 1978 – A evolução da noção de ―indivíduo perigoso‖ na psiquiatria legal do 
século XIX. In: FOUCAULT, Michel. Ditos & escritos, vol. V. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2006, p. 1-25. 
 
______. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1988. 
 
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Cia. das letras, 1995. 
 
GALDINO, Valéria Silva. Dos aspectos controvertidos da Lei Maria da Penha. 
Revista Jurídica Casumar. Paraná, v. 7, n. 2, 2007. 
 



106 

 

GOMES, Marcia Q. de Carvalho; TAVARES, Márcia Santana; SARDENBERG, 
Cecília M. B. A aplicação da Lei Maria da Penha em foco. Salvador: NEIM/UFBA, 
2010. 
 
GUIMARÃES, Maria de Fátima (2005). Trajetória dos feminismos: introdução a 
abordagem de gênero. In: CASTILLO-MARTÍN, Márcia; OLIVEIRA, Suely de (org.). 
Marcadas a ferro: violência contra a mulher, uma visão multidisciplinar. Brasília: 
Secretaria Especial de Políticas para as mulheres, 2005, pp 77-92. 
 
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o 
privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu. São Paulo, n° 5, pp. 07-41, 1995. 
 
HARAWAY, Donna; KUNZRU, Hari; TADEU, Tomaz. Antropologia do ciborgue: As 
vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 
 
HERMANN, Leda Maria. Maria da Penha Lei com nome de mulher: Violência 
doméstica e familiar. Considerações à Lei nº 11.340/2006 comentada artigo por 
artigo. São Paulo: Servanda Editora, 2008. 
 
LAGO, Mara Coelho de; RAMOS, Maria Eduarda; BRAGAGNOLO, Regina Ingrid. 
Enfrentamento da violência doméstica e familiar na legislação brasileira: Lei Maria da 
Penha. In: TONELI, Maria Juracy Filgueiras et al. Atendimento a homens autores 
de violência contra as mulheres: experiências latino americanas. Santa Catarina: 
Ilha de Santa Catarina, 2010. 
 
LAQUEUR, Thomas. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio 
de Janeiro: Relume Dumará, 2001. 
 
LEANDRO, Edélvio Leonardo. De agressor a dependente: A produção de sentidos 
sobre violência de gênero em Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e outras 
Drogas. Recife, 148 p. 2009. Dissertação (Mestrado em Psicologia) Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia. Universidade Federal de Pernambuco. 
 
MARIZ, Renata. Lei Maria da Penha pune também as mulheres. Notícia do 
Observatório Lei Maria da Penha, 2010. 
http://www.observe.ufba.br/noticias/exibir/112, acesso em 08/07/2010. 
 
MEDRADO, Benedito. Pelo fim da violência contra as mulheres: um compromisso 
também dos homens. Brasília: AGENDE, 2006. 
 
MEDRADO, Benedito; MÉLLO, Ricardo Pimentel. Posicionamentos críticos e éticos 
sobre a violência contra as mulheres. Psicologia & Sociedade. Porto Alegre, vol. 
20, nº 11, 2008. 
 
MEDRADO, Benedito; BERNARDES, Jefferson; MÉLLO, Ricardo Pimentel. 
Dispositivo legal como tecnologia de governo da vida: usos e efeitos da Lei Maria da 
Penha. In: SOUZA, Solange Jobin; MORAES, Marcia (Orgs.). Tecnologias e modos 
de ser no contemporâneo. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: 7 Letras, 2010, p. 127-
156. 
 



107 

 

MINAYO, Maria Cecília; SANCHES, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 
complementaridade? In: Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 9 (3), jul-set, 
p. 239-262, 1993. 
 
MUSZKAT, Malvina. Violência e intervenção. In: CORRÊA, Mariza (org.). Gênero e 
cidadania. Campinas: Pagu: Núcleo de Estudos de Gênero – UNICAMP, 2002, p. 
47-57. 
 
NOGUEIRA, Conceição. Contribuições do construcionismo social a uma nova 
psicologia do gênero. Cadernos de Pesquisa, n° 112, pp. 137-153, março/2001. 
 
OBER, Alejandra. Conferência oral. Seminário Internacional Fazendo Gênero 9. 
Mesa redonda. Feminicídio. Florianópolis, UFSC, 2010. 
 
OLTRAMARI, Leandro Castro. Mediação familiar nos contextos de conjugalidade. In: 
CRUZ, Roberto Moraes; ROVINSKI, Sônia (Orgs.). Psicologia jurídica: 
perspectivas teóricas e processos de intervenção. São Paulo: Vetor, 2009, p. 247-
258. 
 
OTTONI, Paulo. Visão Performativa da Linguagem. Campinas: Editora da 
Unicamp, 1998. 
 
PASINATO, Wânia. Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e 
a rede de serviços para atendimento de mulheres em situação de violência em 
Cuiabá, Mato Grosso. Salvador: NEIM/UFBA, 2010. 
 
PEDRO, Joana Maria. Feminismo e gênero na universidade: trajetórias e tensões da 
militância. História unisinos. Rio Grande do Sul, vol. 9, n. 3, 2005. 
 
PENFOLD, Rosalind B. Mas ele diz que me ama: graphic novel de uma relação 
violenta. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. 
 
PERUCCHI, Juliana. “Mater semper certa est, pater nunquan”. O discurso jurídico 
como dispositivo de produção de paternidades. Florianópolis, 242 p. 2007. Tese 
(Doutorado em Psicologia) Programa de Pós-graduação em Psicologia. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
PRADO, Lidia Reis de Almeida. Neutralidade e imparcialidade dos juízes? In: 
GROENINGA, Giselle Câmara; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família e 
psicanálise: rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003, p. 301-
309. 
 
Rede Feminista de Saúde. Dossiê reprodução humana assistida, 2003. 
 
RIFIOTIS, Teophilus. Judiciarização das relações sociais e estratégias de 
reconhecimento: repensando a ‗violência conjugal‘ e a ‗violência intrafamiliar‘. Rev. 
Katalysis. Florianópolis, v. 11, n. 2, 2008. 
 
ROCHA, Maria Isabel Baltar da. Planejamento familiar e aborto: discussões 
políticas e decisões no Parlamento. Trabalho apresentado no XIV Encontro 



108 

 

Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambu-MG – Brasil, 
2004. 
 
ROCHA, Mônica. O psicólogo e as Ações Judiciais. s/d, sem outras referências. 
 
RODRIGUES, Edílson Rumbelsperger. Decisão referente à Lei Maria da Penha 
proferida pelo Juiz de Direito de Sete Lagoas/MG. Autos nº 222.942-8/06, 2007. 
Disponível em: 
http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/439_CNJdecisesde1ae2ainstncias.pdf. 
Acesso: 04 de novembro de 2010. 
 
SAFFIOTI, Heleieth [Juliana Cavilha Mendes e Simone Becker] (2006). In: GROSSI, 
Miriam Pillar; MINELLA, Luzinete Simôes; PORTO, Rozeli. Depoimentos: trinta 
anos de pesquisas feministas brasileiras sobre violência. Santa Catarina: Editora 
Mulheres, 2006, p. 135-168. 
 
______. Contribuições Feministas para o estudo de gênero. Cadernos Pagu. São 
Paulo, n. 16, 2001. 
 
______ (2002). Violência contra a Mulher e Violência Doméstica. In: BRUSCHINI, 
Cristina; UNBEHAUM, Sandra G.. (Org.). Gênero, Democracia e Sociedade 
Brasileira. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2002, p. 321-338. 
 
______. Gênero, Patriarcado e Violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2004. 
 
______. Já se mete a colher em briga de marido e mulher. São Paulo em 
Perspectiva, 13(4), 1999. 
 
SARTI, Cynthia Andersen. O feminismo brasileiro desde os anos 1970: Revisitando 
uma trajetória. Revista Estudos Feministas. Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, 2004. 
 
SCHRAIBER, Lilia Blima et al. Violência dói e não é direito: A violência contra a 
mulher, a saúde e os direitos humanos. São Paulo: UNESP, 2005. 
 
SCOTT, Joan. A cidadã paradoxal. As feministas francesas e os direitos do 
homem. Florianópolis: Ed Mulheres. 2002. 
 
______. O enigma da igualdade. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v. 13, 
n. 1, 2005. 
 
SCOTT, Russell Parry. Homens e mulheres sem cônjuges: tendências recentes 
em Pernambuco. São Paulo: ABEP, 1990. 
 
SEGATO, Rita Laura. Qué es un feminicidio: notas para un debate emergente. 
Série Antropológica, nº 40, Brasília, Departamento de Antropologia da UnB, 2006. 
 
SOUZA, Luanna Tomaz. A judicialização como tematização da violência 
doméstica e familiar cometida contra a mulher em Belém. Florianópolis: Fazendo 
Gênero 8 – Corpo, Violência e Poder, 2008. 



109 

 

 
SOUZA, Luiz Antônio de; KUMPEL, Vitor Frederico. Violência doméstica e familiar 
contra a mulher: Lei 11.340/2006. São Paulo: Método, 2008. 
 
SPINK, Peter. Análise de documentos de domínio público. In: SPINK, Mary Jane 
(org.). Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações 
teóricas e metodológicas. São Paulo: Cortez, 2004, p. 123-151. 

 
 


