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A violência contra a mulher
em Maceió
o perfil dos agressores1
Andréa Pacheco de Mesquita

Introdução
A violência contra a mulher é um fenômeno, como diz
Sardenberg (2011),2 extremamente “democrático”, porque acontece em todas as classes sociais, em todas as gerações, em todas
as raças e etnias, em todos os lugares. Ou seja, é um fenômeno
que parte de uma lógica patriarcal e machista, colocando de um
lado a mulher na condição de dominada e submissa, e de outro, o
homem na condição de dominador e opressor. É um processo de
disciplinamento de gênero, o qual ensina tanto para os homens
quanto para as mulheres que a mulher é propriedade do homem

1	Texto apresentado no XVI Simpósio Baiano de Pesquisadoras/es sobre Mulheres e Relações de
Gênero, que aconteceu em 2010, na cidade de Salvador/BA.
2	Texto baseado numa primeira versão apresentada como contribuição aos debates sobre o
Projeto de Lei n. 19.137/2011, na Comissão da Mulher da Assembléia Legislativa da Bahia, em 24
de agosto de 2011.
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e tem de se submeter às suas vontades e aos seus processos disciplinadores (violência simbólica, física e sexual). Essa relação, até
a criação da Lei Maria da Penha,3 era vista como uma questão do
espaço doméstico e que não poderia receber nenhuma intervenção do Estado. No dito popular, reforçava a lógica de que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. A Lei n. 11.340,
de 7 de agosto de 2006, foi fruto4 de várias lutas dos movimentos
de mulheres que denunciavam o problema da violência contra a
mulher, sob a bandeira de que o “pessoal é político”, e ressaltavam a necessidade da formulação de políticas públicas e de uma
intervenção por parte do Estado de forma direta, através de leis e
políticas públicas que erradicassem esse tipo de violência baseada numa lógica patriarcal de poder e dominação masculina de um
lado e na subordinação e opressão da mulher de outro. A lei propõe romper a ideia historicamente disseminada na sociedade de
que o homem é o “dono”/“chefe” da casa, dos filhos/as, da esposa
e dos patrimônios. Assim, essa lei:
[...] cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece
3	Essa lei teve o nome da farmacêutica cearense Maria da Penha, que sofreu dois atentados por
seu marido e passou 20 anos lutando para que ele fosse condenado. Sem êxito, ela (junto a
vários movimentos feministas e de mulheres de todo o país) recorre à Comissão Interamericana
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). Assim, o Brasil também foi
condenado por negligência e omissão à violência doméstica. Como punição, foi recomendado
ao Brasil que criasse legislações para enfrentar esse tipo de violência. Diante desse fato de
repercussão internacional, os movimentos e os parlamentares reuniram-se e elaboraram um
anteprojeto para coibir a violência doméstica e familiar, que foi aprovado em 2006.
4	Apesar de compreender a importância dos movimentos de mulheres e feministas para a lei, é
importante falar do próprio movimento do Estado, que vivenciou o processo de globalização
que participava de conferências mundiais e pactos internacionais que reconheciam a violência
contra a mulher como violação dos direitos humanos. Assim, não poderia cruzar os braços
diante dos alarmantes índices de violência contra a mulher.
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medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar (Art. 1o). (BRASIL, 2006)

A lei define o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma clara e objetiva, como “[...] qualquer ação
ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.”
(BRASIL, 2006, art. 5o)
Assim, ao passo que a lei propõe um conjunto de aparatos legais, jurídicos, políticos e educativos para coibir a violência doméstica, se faz necessário conhecer quem são as mulheres vítimas
da violência e também quem são os agressores para que possa, a
partir desses dados, conhecer e intervir de forma direta nessa realidade através de políticas públicas com um viés de gênero, ou seja,
criar políticas públicas que interfiram diretamente na desigualdade entre homens e mulheres, rompendo assim a “ordem patriarcal de gênero” historicamente presente em nossa sociedade.
Falar sobre a violência requer entender a história da sociedade
como uma história androcêntrica marcada fortemente pelo vetor
do “arquétipo viril”, como bem ensina Sarda (1987). Uma história
dos homens e que tem como sujeito o homem branco, ocidental,
rico e heterossexual, colocando à margem da história qualquer
um que não se enquadre nesse modelo universal. A violência contra a mulher se configura como uma das formas mais agressivas do
patriarcado (expressa no machismo), que é apoiada e consentida
cotidianamente pela mídia (através das músicas, novelas, filmes,
propagandas etc.), pela escola, pelas instituições religiosas, pelos
partidos políticos, pela família, enfim, pelos aparelhos ideológicos
que reproduzem a lógica patriarcal dominante que inferioriza a
mulher e supervaloriza o homem.
Este trabalho tem como base a pesquisa realizada em parceria
com a Polícia Civil do Estado de Alagoas, intitulada “As Marias que
não calam: perfil das mulheres vítimas de violência após a imple-
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mentação da Lei Maria da Penha em Maceió/AL”, que teve como
objetivo conhecer o perfil das mulheres que denunciaram seus
agressores a partir do período de vigência da Lei Maria da Penha
(de setembro de 2006 a setembro de 2009), bem como conhecer
quem são esses agressores, o que fazem, onde moram etc.
O intuito é identificar, a partir dos Boletins de Ocorrências
(BOs) e das informações contidas neles, quem são esses homens
agressores que violentam cotidianamente as mulheres, traçar um
perfil que possibilite ao poder público identificar e adotar políticas públicas para o enfrentamento da violência sofrida pelas mulheres, e que em sua grande maioria é realizada por pessoas que
nutrem uma relação de afeto e/ou que compartilham o mesmo
espaço doméstico. Este texto faz um recorte dos dados sobre os
agressores denunciados no ano de 2008. Para tanto, foram analisados 2.388 BOs.

Conhecendo o agressor
Talvez já tenha se tornado possível para um homem fazer a
autocrítica dos 6 mil anos de ordem masculina, da dominação
exercida pelos homens sobre o conjunto da sociedade. (Roger
Garaudy, filósofo francês)
Traçar um perfil dos homens agressores a partir dos BOs das
mulheres que denunciaram seus agressores no ano de 2008 foi,
ao mesmo tempo, uma tarefa científica e política, porquanto a
violência contra a mulher é um fato que acontece historicamente
e que se perpetua através da presente ideia da dominação de um
sexo forte (masculino) sobre um sexo frágil (feminino). Assim, 61
anos depois de Simone de Beauvoir denunciar em seu livro O segundo sexo essa relação de dominação e opressão das mulheres,
ainda é possível encontrar tal realidade no seio da sociedade, o
que pode se observar nos dados analisados neste trabalho. Mais do
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que produzir um trabalho acadêmico, este texto é uma denúncia
da situação de milhares de “Marias” que sofrem as mais diversas
formas de violência, seja por meio da força física, psicológica ou
intelectual, para tolher sua liberdade.
A primeira forma de violência e a mais frequente é a ameaça
que o namorado, noivo, marido ou ex-marido realiza de forma
muitas vezes velada e dissimulada em nome de um amor, ciúme,
de problemas no trabalho, com a família, do uso de álcool e outras
drogas etc. Contudo, diversos estudos apontam a ameaça como a
porta de entrada para outros tipos de violência.
É necessária a compreensão de que a violência não se resume
ao uso da força física, mas também a qualquer ameaça de usá-la.
Ou seja, a violência está diretamente relacionada à imposição do
poder, quando um obriga o outro a se submeter a sua vontade e/ou
desejo através da força ou do medo. Ao analisar os dados, a ameaça representa 45% das denúncias, ou seja, 1.033 dos BOs, sendo
seguida por 962 casos de lesão corporal (40%), 114 denúncias de
difamação (5%), 54 queixas de injúria (2%) e 20 casos de calúnia
(1%). Vale a pena chamar a atenção ao percentual de 7% em que
se coloca a opção de “outros”, o que leva a indagar quais são esses
outros tipos de violência que a mulher sofre no seu cotidiano.
A Lei Maria da Penha é clara quando define as formas de violência contra a mulher:
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, en-
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tendida 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 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, grifo nosso)

Assim, esta pesquisa demonstra que as mulheres alagoanas
sofrem as diversas formas de violência e que os agressores utilizaram diversos instrumentos, entre eles: 663 dos agressores utilizaram chute/soco, perfazendo um total de 28%; 26% utilizaram
faca/canivete (89); 2% dos casos utilizaram pedra/pau (51); e 1%
das denúncias tiveram arma de fogo como instrumento utilizado na agressão (19). Também, os dados revelam que 228 mulheres
que afirmaram que os agressores não utilizaram nenhum tipo de
instrumento (9%), 722 mulheres que não responderam e 616 denunciantes que colocaram a opção “outros”, perfazendo um total
de 56% do total das denúncias e dificultando uma análise mais
detalhada do perfil da agressão dessas mulheres. Isso dificulta não
só a análise, mas também a proposição de políticas públicas que
erradiquem a violência contra a mulher.
Os dias da semana em que mais acontece a violência são domingo (503 casos ou 21%) e sábado (357 casos ou 15%); seguidos
pela segunda-feira (338 casos ou 14%), quinta-feira (316 casos ou
13%), sexta-feira (299 casos ou 13%), quarta-feira (285 casos ou
12%) e terça-feira (277 casos ou 12%). Contudo, mesmo diante da
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constatação de que a violência contra a mulher acontece mais nos
finais de semana, as Delegacias da Mulher só funcionam durante
os dias úteis da semana, o que demonstra uma demanda urgente,
mas não cumprida pelo Estado, dificultando o acesso das mulheres a fazer a denúncia. Muitas delas acabam indo fazer as denúncias, quando de urgência, em delegacias comuns, que não estão
preparadas pra receber a mulher violentada. Ou em outros casos,
que são mais comuns, a denúncia só é encaminhada na segunda-feira, quando a delegacia reabre.
Quanto ao local do fato, 1.657 dos BOs apontam que a violência acontece na própria casa da vítima (70%), 223 mulheres foram violentadas em via pública, representando 9%, 107 casos de
agressão aconteceram na casa da família da vítima (5%), e 57 das
denúncias foram realizadas no trabalho (2%). Um dado representativo é o fato de que 14% das denunciantes não informaram o
local da ocorrência, perfazendo um número de 344 BOs sem identificação do local da violência. Esse dado revela a permissão social
implícita e explícita ao não reconhecimento da violência contra a
mulher como uma violação dos direitos humanos.
O fato de a violência acontecer dentro do espaço doméstico
e por pessoas da família ratifica a velha dicotomia público e privado que o movimento feminista e de mulheres dos anos 70 e 80
tanto enfrentou com o lema “o pessoal é político”. Buscava-se a
afirmação de que o Estado deveria intervir na questão da violência
doméstica (naturalizada historicamente) e afirmava-se categoricamente que em briga de marido e mulher, o Estado deve sim
“meter a colher”, porque essa briga não significava um problema
doméstico, periférico, mas violava os direitos das mulheres enquanto cidadãs. Nesse período é que as Delegacias de Mulheres
foram instaladas em diversas capitais. Contudo, romper essa lógica machista e preconceituosa que assegura ao homem o poder
de vida e de morte sobre a mulher ainda é um desafio da contem-
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poraneidade, expresso nos dados aqui informados e nas notícias
diárias publicadas pelos meios de comunicação.
A pesquisa, ao revelar que a violência contra a mulher ocorre
em sua maioria no ambiente familiar, demonstra o caráter perverso e cruel daquela, uma vez que o lar geralmente é visto como
um local acolhedor, de conforto, de amor e segurança. Assim, esse
lar idealizado como o lugar do amor revela outra perspectiva, em
que ele aparece como o espaço do conflito e da violência.
Gráfico 1 - Local onde acontece a violência

Fonte: Mesquita (2010).

Ao analisar a afinidade da vítima com o autor da violência, 83%
são pessoas que têm ou tiveram uma relação afetiva amorosa com
a mulher (companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, noivo, ex-noivo, pai de filho/a): 42% são casados ou moram
juntos (1.004); 39%, ex-namorado ou ex-companheiro (944);
1%, namorado ou noivo (32); 1% pai de seu filho/a (34); 6% tio ou
cunhado ou sobrinho ou sogro ou genro (129); 5% pai ou padrasto
ou irmão (122); 2% filho (50); 3% outros (62); e 1% não respondeu (13). Isso revela uma tarefa que muitas feministas, entre elas,
Kate Millett, Betty Friedan, Juliet Mitchell e Shulamith Firestone,
tentaram realizar: “dessantificar a família e desmistificar a mater-
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nidade.” (DIETZ, 1999, p. 48) É essa santificação da família e do lar
que produz e reproduz a cultura do silêncio e, consequentemente,
a perpetuação da violência. É a manutenção de um “amor romântico” idealizado e inculcado nas cabeças das mulheres e homens
que reforça a tese do “ruim com ele, pior sem ele” e autoriza socialmente o silêncio que encobre a violência contra a mulher.
Gráfico 2 - Afinidade da vítima com o agressor

Fonte: Mesquita (2010).

Ao analisar os Boletins de Ocorrências (BOs), é revelado um
perfil dos agressores, que são, em sua maioria, pertencentes à faixa etária de 26 a 40 anos (910 ou 38%), seguidos de 15 a 25 anos
(325 ou 14%); os que têm entre 41 a 55 anos são 325 ou 14% e os
que têm mais de 56 anos são 58, o que corresponde a 2%. Houve
ainda 741 BOs que não responderam a esse item.
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Gráfico 3 - Faixa etária dos agressores

Fonte: Mesquita (2010).

Quanto ao processo educacional, os agressores são: 578 alfabetizados, 383 com ensino fundamental, 288 com nível médio,
135 analfabetos e 77 com nível superior. Já 927 dos BOs estavam
sem resposta.
Gráfico 4 - Grau de Instrução dos agressores

Fonte: Mesquita (2010).
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Quando se analisa a profissão dos autores da violência, os homens/agressores estão distribuídos segundo a tabela abaixo:
Tabela 1 - Autor segundo a profissão
Profissões

Quantidade

Percentual

Autônomo

154

6%

Aposentado

43

2%

Estudante

35

1%

Comerciante

65

3%
6%

Pedreiro

136

Motorista

83

3%

Professor

8

0%

Servidor público

42

6%

Vendedor

39

1%

Desempregado

214

9%
32%

Outros

771

Não respondeu

252

11%

Autor desconhecido

546

23%

Total

2388

100%

Fonte: Mesquita (2010).

Os homens autores da infração moram, em sua maioria (26%),
na área do Grande Tabuleiro (áreas periféricas em que a população
é totalmente desassistida pelo poder público) e estão assim distribuidos: 8% no Tabuleiro (187), 9% no Jacintinho (211), 5% no
Benedito Bentes (129), 5% no Vergel do Lago (110), 3% no Farol
(62), 3% no Trapiche (72), 4% na Ponta Grossa (91), 2% no Clima
Bom (52), 2% na Jatiúca (54), 1% no Prado (32), 0% no Santos
Dumont (14), 1% no Centro (30), 26% não responderam (613) e
31% em outros bairros (731).
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Gráfico 5 - Bairro que mora os agressores

Fonte: Mesquita (2010).

O vetor raça/etnia demonstra a fragilidade dos BOs por não
serem realizados de forma séria como um instrumento não só burocrático, mas que possibilite a análise real do perfil. Nesse ponto,
temos 73% das respostas como “não respondeu”, ou seja, 1.736
homens não podem ser identificados quanto à sua raça/etnia. Dos
BOs respondidos, o item “raça” fica assim definido pelas mulheres que denunciaram: 17% parda (412), 8% branca (186), 2% preta
(48), 5 amarela e 1 sarará, o que não significa nem 1%.
A Lei Maria da Penha tem o papel de punir os agressores e consequentemente erradicar a violência doméstica, o que significou
uma vitória para o movimento feminista e de mulheres que lutaram pela desnaturalização da violência contra a mulher. Assim,
ela parte da concepção de que a violência doméstica significa toda
ação ou omissão que prejudique o bem estar da mulher, podendo ocorrer de diversas formas: integridade física, psicológica ou
a liberdade e o direito total ao desenvolvimento de um membro
familiar. No entanto, é notório, através desses dados, que, apesar
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de a lei estar em vigor desde setembro de 2006, a violência ainda é
um fato concreto presente na vida da mulher alagoana.

Violência contra a mulher e o patriarcado
moderno
Resgatar como as relações entre homens e mulheres estão engendradas, ou seja, buscar compreender a historicidade das relações de poder e de dominação que alimentam a violência cometida
contra a mulher por pessoas que elas nutrem ou nutriram algum
tipo de afeto, não é um exercício simplista da busca de origens
que normatizam verdades essencialistas5 e universais, e tampouco
aceitar explicações evolucionistas.
A lei rompe com os preceitos patriarcais, quando estes reforçam o pertencimento das mulheres aos homens, o binômio
dominação-submissão instituído na sociedade e referendado na
história, nas leis e no processo de conhecimento. É o que Bourdieu
(1999) chama de “ordem natural das coisas”, a qual transforma as
diferenças em desigualdades, polarizando o mundo em masculino
e feminino. Essa construção é baseada numa superioridade masculina que, de forma “invisível”,6 é imposta à ciência, à história,
às leis e às relações sociais.
Arbitrária em estado isolado, a divisão das coisas e das atividades (sexuais e outras) segundo a oposição entre o masculino e o
feminino [...] num sistema de oposições homólogas, alto/baixo, e cima/embaixo [...] fora/dentro, público/privado, etc que,
para alguns, correspondem a movimentos do corpo [...]. Esses
esquemas de pensamento, de aplicação universal, registram
como que diferenças de natureza [...]. a divisão dos sexos parece

5	Sobre essa discussão, ver Rosaldo (1995).
6	As aspas ressaltam que essa dominação masculina não é invisível. Ao contrário, ela se manifesta
seja por meio do “consentimento” (produzido e repassado nas práticas sociais), seja por meio
da violência (as pesquisas apontam que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência).
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estar ‘na ordem das coisas’ [...] como se também as coisas fossem sexuadas. (BOURDIEU, 1999, p. 16- 17)

As normas patriarcais presentes em nossa sociedade constituem e são constituídas pela violência de gênero cometida contra
a mulher em sua maioria por pessoas que mantêm ou mantiveram relações afetivas. Ou seja, o patriarcado estabelece as relações
hierárquicas entre homens – o patriarca (garantindo o poder de
dominar, explorar e oprimir) e as mulheres (impondo a subserviência e a obediência). Para Koller e Narvaz (2006, p. 50), “[...] O
patriarca tinha sobre seu poder a mulher, os filhos, os escravos e
os vassalos, além do direito de vida e de morte sobre todos eles.”
Como diz Pateman (1993, p. 167), “O poder natural dos homens como indivíduos (sobre as mulheres) abarca todos os aspectos da vida civil. A sociedade civil como um todo é patriarcal. As
mulheres estão submetidas aos homens tanto na esfera privada
como pública.” Esse poder foi perpetuado mediante várias legislações7 que asseguravam aos homens tal direito.
Desta forma, ao passo que se produz e reproduz cotidianamente “o direito natural conjugal dos homens sobre as mulheres,
como se cada homem tivesse o direito natural de poder sobre a
esposa, há um patriarcado moderno.” (KOLLER; NARVAZ, 2006,
p. 50) Essa perspectiva fica bem clara nos BOs, quando as mulheres relatam a violência vivenciada e as ameaças: “se você não for
minha, não vai ser de ninguém”, “se você me deixar, eu mato
você”, “você é minha mulher e tem que ficar comigo pra sempre”, “você não pode me deixar porque você é minha”, “eu que
decido quando vai acabar”. Também esse “patriarcado moderno” baseado no direito natural do homem sobre a mulher fica explícito quando o agressor diz à delegada: “doutora, porque eu tô
7

É somente em 1827 que surge a primeira lei sobre educação das mulheres, permitindo que
frequentassem as escolas elementares. As instituições de ensino mais adiantado eram proibidas
a elas e o direito ao voto feminino só aconteceu em 1932.
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preso? Eu bati foi na minha mulher!”8 É esse “direito natural”
dos homens sobre as mulheres que permite e fabrica socialmente
a violência doméstica.
À ordem simbólica do patriarcado se remetem instituições como
os parlamentos, os estados, a idéia da lei igual para todos, os
tribunais, os exércitos, as instituições consideradas modernas
e que continuam considerando-se indispensáveis, se bem que
algumas de elas vislumbrem já a crise no seu horizonte. (MULHERES DE MILÃO, 1998, p. 49)

Cabe destacar que pensar o patriarcado como conceito de análise das relações sociais implica historicizá-lo, ou seja, compreendê-lo como um conceito não fixo, histórico e mutável. É pensá-lo
em suas variações históricas, temporais, geográficas e sociais.

Considerações finais
O que significa amar? Amar é escolher. Para amar, é
preciso ser livre.9
(Flora Tristan)

Para analisar o perfil da violência, a interseccionalidade é
fundamental nesse processo, uma vez que aponta para uma perspectiva teórico-metodológica de pensar as diversas formas de
discriminação, opressão e subordinação das mulheres, ou seja,
perceber como as categorias de gênero, raça/etnia, classe social
e até geracional se entrecruzam, construindo esse espaço de violência em que as mulheres alagoanas estão imersas. Como bem
ensina Crenshaw (2002, p. 177), a interseccionalidade “[...] trata
8	Depoimento da delegada Lucimônica.
9

Flora Tristan, avó de Paul Gauguin, já no século XIX, expressava o pensamento de que “Amar é
escolher e para amar é preciso ser livre”, ao argumentar sobre a importância das contribuições
das mulheres para a construção e evolução da cultura, que ela não chegou efetivamente a
presenciar, morta aos 41 anos em Bordeaux.
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da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas
que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias,
classe e outras.”
No processo de leitura e análise dos BOs ficam nítidas as suas
fragilidades, seja no preenchimento, pois são feitos de forma aleatória, sem uma preocupação de retratar a realidade para possibilitar uma melhor compreensão dos fatos acontecidos, seja no
próprio instrumental, que tem inúmeras lacunas na identificação da agressão. Os BOs poderiam representar um complexo de
informação sistematizada para a identificação da violência, bem
como o lócus privilegiado de pesquisas sobre seu perfil, mostrando os aspectos de gênero, raça, etnia, classe etc. Contudo, devido às respostas serem parciais, incompletas e muitas vezes não
preenchidas, não permitem uma análise mais aprofundada das
mulheres e tampouco dos agressores a partir da proposta da interseccionalidade. Os dados que deveriam ser preenchidos no BO
são fundamentais para traçar o perfil da violência e, assim, criar
políticas públicas com uma perspectiva de gênero, no intuito de
possibilitar a efetivação de direitos e empoderamento das mulheres através de uma ação mais eficaz por parte do Estado no enfrentamento da violência contra a mulher.
É importante ressaltar a importância das denúncias como
momento de desnaturalização e subversão dos costumes, da lógica de dominação e opressão das mulheres. Essa atitude significa a
possibilidade de essas mulheres romperem, ou pelo menos desestabilizarem, a lógica patriarcal de gênero que banaliza a violência
do homem contra a mulher e saírem desse lugar de subalternidade onde foram colocadas historicamente. A Lei Maria da Penha é
fundamental nesse processo, contudo, ela sozinha não é capaz de
dar conta desse universo. Por isso, é importante a elaboração e a
implementação de políticas públicas, com recorte de raça, etnia,
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classe social e geração, para dar conta dessas múltiplas expressões
da questão social.
Nesse sentido, é imprescindível lembrar a importância das
Conferências municipais, estaduais e federais, do Pacto Nacional
pelo Enfrentamento à Violência, do Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres, do Atendimento à Mulher (Ligue 180), dos
Programas Pró-Equidade de Gênero, Mulheres Donas da Própria
Vida e outros programas e projetos nacionais e locais como espaços de fortalecimento das lutas das mulheres em defesa de uma
sociedade mais justa, democrática e plural, em que mulheres e
homens possam viver relações igualitárias de direitos políticos,
sociais e econômicos em sua plenitude.
Por fim, para falar sobre a violência é imprescindível entender
a história da sociedade, uma história androcêntrica marcada fortemente pelo vetor do “arquétipo viril”, como bem nos menciona
Amparo Moreno. Esse arquétipo viril é o modelo de todas as coisas existentes que se fundamentam na soberania masculina. E a
violência contra a mulher, enquanto uma das formas mais agressivas que perpetua esse arquétipo viril, é apoiada e consentida
cotidianamente pela mídia (através das músicas, novelas, filmes,
propagandas etc.), pela escola, pelas instituições religiosas, pelos
partidos políticos, pelas famílias, enfim, por todos os aparelhos
ideológicos que reproduzem a lógica patriarcal dominante. É essa
ordem de cunho preconceituoso, machista, classista, racista, que
foi produzida/reproduzida historicamente e mantida até os dias
atuais, que justifica as desigualdades de gênero e, consequentemente, a violência contra a mulher. Isso remete ao entendimento
de que a violência tolhe a liberdade, um princípio fundamental dos
direitos humanos, e que a liberdade é condição sinequa non para
o amor. Assim, é necessário desmistificar os atos e ações violentas
justificadas em nome do amor. Amor e liberdade representam a
face da mesma moeda e, como canta Flávia Wensceslau (2005), “a

Violência de gênero contra mulheres

violencia-de-genero-1a-reimpressao.indd 263

263

09/01/2018 17:22:30

liberdade é um abraço lilás”, e foi almejando esse abraço lilás, essa
liberdade, que inúmeras mulheres foram desprezadas, apedrejadas, queimadas e mortas ao longo da história em sua luta cotidiana por direitos sociais, políticos, econômicos e culturais.
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